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A PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II: UM OLHAR PARA A PRÁTICA DE LEITURA NA 

AULA DE HISTÓRIA 

Thiago Moura Camilo1 
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto2 

 
Este artigo socializa reflexões e análises produzidas no contexto de um projeto de 

pesquisa mais amplo financiado pelo CNPq/CAPES cujo objetivo volta-se para as práticas de 
leitura e de escrita envolvidas na articulação que se processa entre as escolhas relativas aos 
modos de organização e de circulação dessas práticas - pelos professores, com as réplicas 
ativas produzidas pelos alunos. Nos limites deste texto problematizaremos a formação do 
sujeito leitor mediado pelas práticas de escolarização, mais especificamente nas aulas de 
História. As aulas foram gravadas e transcritas.Assim, tomaremos como material de análise a 
leitura em circulação na sala de aula, o que compreende tanto as práticas instauradas e 
sustentadas pelo professor quanto às réplicas produzidas pelos alunos. 

A pesquisa vem sendo desenvolvida em uma escola da rede pública estadual mineira, 
que atende aproximadamente 1400 alunos do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, 
divididos em três períodos. Segundo caracterização do Projeto Político-Pedagógico de 2014, 
devido à oportunidade de trabalho no campo, grande parte das famílias e dos alunos provém 
de outros estados brasileiros, principalmente Maranhão e Bahia, e é atendida pelos programas 
sociais do governo Federal e Estadual (Bolsa Família e Bolsa Escola). 

O trabalho desenvolvido assume a perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin, por 
compreender que essa abordagem possibilita a compreensão da interação verbal instaurada 
pela leitura, em suas condições concretas de produção realizadas tanto pelo professor como 
pelos alunos em sala de aula. 

 
A leitura 

 
O trabalho desenvolvido partiu do pressuposto de que ler é um processo de interação 

que possibilita ao sujeito ultrapassar a superficialidade do texto e entrar em seu diálogo 
interno, construindo redes de relações sobre as quais possam se posicionar. Dessa forma, a 
produção de sentidos não estaria somente no texto, mas nas diversas formas de interlocução 
que se estabelecem entre o leitor, o texto e o autor. Ler, dentro deste contexto, é assumir 
posturas ativas diante do que se lê ou escuta. 

No que diz respeito aos princípios teóricos, nossa compreensão parte da perspectiva que 
a leitura de textos é compreendida como um processo de interlocução entre leitor/texto/autor. 
O aluno-leitor é entendido como um sujeito ativo que busca significações. E nesse processo 

                                                           
1Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, São Paulo, Brasil. thiagocamilo3@hotmail.com 
2 Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, São Paulo, Brasil. cbometto@yahoo.com.br 
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de leitura, de interlocução do aluno-leitor com o texto/autor, a posição do professor, 
independente da disciplina que leciona, é a de um interlocutor presente, que responde-
pergunta sobre questões levantadas pelo processo que se executa e estabelece interlocuções 
além das possibilitadas pelo texto (GERALDI; FONSECA, 2011). Dessa forma, a relação 
entre os textos e os relatos de experiências dos leitores possibilitam maior qualidade de 
leitura. Segundo Geraldi (2011, p.112) “a qualidade (profundidade) do mergulho de um leitor 
num texto depende de seus mergulhos anteriores. Mergulho não só nas obras que leu, mas 
também na leitura que faz de sua vida”. 

Nesse sentido, compreende-se que as práticas de leitura em sala de aula devem ocupar 
grande parte do tempo gasto, uma vez que a leitura afeta diretamente o processo de 
desenvolvimento do sujeito (OLIVEIRA, 2003). Compreendemos que “a exclusão do 
processo de escolarização, bem como quaisquer formas de empobrecimento da experiência 
escolar, estariam, portanto, deixando de promover o acesso do indivíduo a dimensões 
fundamentais de sua própria cultura.” (OLIVEIRA, 1996, p. 101). Nesse sentido, entendemos 
que a escola assume o papel de sistematizar o letramento, que de acordo com Soares (1998), 
implica ao indivíduo não só saber ler e escrever, mas também fazer uso competente das 
práticas sociais da leitura e da escrita. 

Posto isto, o envolvimento de professores das diversas áreas do conhecimento parece-
nos de fundamental importância para que os alunos se apropriem não só da leitura enquanto 
processo de codificação, mas de práticas e procedimentos de interlocução, pois se trata de 
uma atividade interativa socialmente determinada. Desenvolver práticas de leitura é 
responsabilidade de todos os educadores, mesmo porque cada uma das áreas de conhecimento 
pode desenvolver atividades de leitura cujas características são inerentes e específicas das 
diferentes áreas de saber. 

Essa forma de conceber a leitura aproxima-se da proposta de Geraldi (2011, p. 41), ou 
seja, “situa a linguagem como o lugar de constituição de relações sociais, onde os falantes se 
tornam sujeitos”. Conceber a prática de leitura na relação com o outro é concebê-la em uma 
perspectiva discursiva na qual os sentidos se produzem na relação. Ou seja, a leitura é uma 
atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos. Segundo Koch e Elias 
(2012), os sujeitos que participam da interlocução são considerados atores/construtores 
sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são também construídos no 
texto.  

 
Lendo para além do texto 

 
Nos limites desse texto, apresentaremos o recorte de uma aula de História, a fim de 

analisar as interlocuções produzidas na sala de aula a partir da leitura e na situação de leitura 
de um texto didático sobre Contos e Encantos Mineiros, buscando no material indicadores dos 
sentidos em circulação - para professor e alunos3 - no processo vivido. 
                                                           
3 Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos sujeitos. 
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Após um trecho de leitura do texto, segue-se a seguinte interlocução: 
 

Professor: Antes respondermos às questões, vou só fazer um breve 
comentário. O barroco é um estilo que vem das artes. Teve origem na 
Europa, na Idade Média e você consegue ver a influência dele na literatura, 
na música, na cultura e nas artes de uma forma geral. Aqui em Minas Gerais, 
tem algumas cidades que têm uma arquitetura e uma pintura barroca. Aí foi 
citado o caso de Mariana. Tem Ouro Preto também. Quem aqui já foi a 
alguma dessas cidades? Ouro Preto, Tiradentes? 
Paulo: O Carlos foi na excursão que teve aqui da escola. 
Sílvio: Igual essa aqui [apontando uma imagem do livro]. 
Professor: Então, lá o Carlos viu muito do que está aí nas imagens do livro, 
só que ele viu ao vivo. Certa vez fui a Ouro Preto e entrei em uma igreja lá 
que eu fiquei impressionado com as pinturas, decoração da igreja. No fundo, 
havia uma imagem de Nossa Senhora e em qualquer lugar que você andar 
nessa sala, ela olhará pra você. E de fato, era uma técnica artística em que 
você tem sempre a visão de que a santa estaria olhando para as pessoas, com 
a intenção mesmo, religiosa. Outra coisa que a gente pode pegar como 
referência, com relação ao estilo barroco, é sempre uma temática, ou quase 
sempre, uma temática ligada à religião. 

 
Esse momento de leitura chamou-nos a atenção, pois após a leitura do conteúdo do 

livro, o professor fez, com suas palavras, uma descrição do estilo de que o texto tratou, 
extrapolando as informações ali contidas, fazendo o movimento de abertura do texto. Nesse 
movimento de ampliação das informações contidas no material didático, o professor abre 
possibilidades para que os alunos tragam para a interlocução o que já conhecem sobre o 
assunto. Ele questiona quem já esteve em alguma daquelas cidades e ouve as respostas dos 
alunos.  

No diálogo que acontece a partir da leitura do texto, professor e alunos conversam 
sobre o texto trazendo experiências pessoais que alimentam os processos de significação 
acerca do que fora lido. O texto, nesse sentido, foi o lugar do encontro, tal como proposto por 
Geraldi (2011). 

Os alunos entraram em interlocução com o professor quando fizeram referência à visita 
de Carlos a Ouro Preto e a uma imagem do livro didático. Esse movimento de leitura, a favor 
da elaboração conceitual do conteúdo, possibilitou que o professor estabelecesse relações 
entre o universo do texto e o que os alunos já sabiam com o que queria que aprendessem, à 
medida em que foram abertas possibilidades de cotejamento: do que já sabiam com o que fora 
lido; das imagens do livro com a realidade; das experiências vividas com os conceitos 
sistematizados, uma vez que a “percepção de outras linguagens (imagens, som, imagens em 
movimento, diagramas, gráficos, mapas etc.) [são também] elementos constitutivos dos 
sentidos dos textos e não somente da linguagem verbal escrita.” (ROJO, 2004, p.7). 

Mais do que ler simplesmente buscando as informações do texto, o professor deu vez e 
voz aos alunos, para que estes participassem do diálogo, entrassem em interlocução sobre o 
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conteúdo, mediados pela leitura do texto, uma vez que "ao longo da leitura, o leitor está 
constantemente comparando informações de várias ordens, advindas do texto, de outros 
textos, de seu conhecimento de mundo, de maneira a construir sentidos do texto que está 
lendo”. (ROJO, 2004, p.6). 

É possível afirmar que nesta aula de História o professor efetivamente trabalhou a favor 
da leitura em um movimento dialógico, o que possibilitou que os alunos elaborassem o 
conceito de Barroco. 
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DO DESENHO DA LEITURA À LEITURA DO DESENHO: CRIAÇÃO E 
EXPRESSIVIDADE INFANTIL 

Thuinie Medeiros Vilela Daros 1 
Ivete Janice de Oliveira Brotto2 

 
Este trabalho trata-se do desenho que as crianças produzem a partir de suas leituras de 

mundo e das possibilidades de leitura que os adultos podem realizar sobre o desenho infantil. 
Pretende-se evidenciar a importância da mediação docente cuja função é marcada pela 

intencionalidade, chamando a atenção sobre as concepções teóricas relativas ao desenho e às 
evoluções durante o processo de sua produção, expostas, na Teoria histórico-cultural, 
sobretudo, na obra de Vigotski. 

 
O desenho da leitura 

 
Desenhar é representar a leitura que se faz dos objetos e da realidade. O desenho é uma 

forma de criação e expressividade. Quando a criança desenha expressa seus sentimentos e 
experiências tornando cada produção um espaço de manifestação própria marcada pelos 
contextos sociais, econômicos, culturais e históricos. 

Para compreensão acerca dos desenhos infantis, Vigotski3 (2009) em concordância com 
outros autores do final do século XIX, descreve que as manifestações gráficas das crianças 
passam por estágios. 

Vigotski (2009) utiliza o referencial teórico produzido por Kerschensteiner4e afirma que 
as crianças passam por quatro principais estágios5 durante o ato de desenhar. Esses estágios 
foram denominados de: 1) escalão de esquemas, 2) escalão do formalismo e esquematismo 3) 
representação mais aproximada do real e 4) representação propriamente dita. 

                                                           
1 Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná .Docente do curso de Pedagogia da 
Faculdade União das Américas.Foz do Iguaçu, Paraná. E-mail: thuinie@hotmail.com. 
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Docente do curso de Pedagogia e do Programa de 
Pós-Graduação stricto sensu em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, Paraná. E-
mail: ibrotto@hotmail.com. 
3 Vigotski demonstra seu interesse pelo processo criador e publica a obra Imaginação e Criação na Infância em 
1930. Nesta obra enfatizava os aspectos da imaginação como uma formação verdadeiramente humana e 
intimamente relacionada com a atividade criadora. Expõe, além disso, a necessidade da realização de um 
trabalho pedagógico voltado para a experiência estética de modo que se permitam novas formas de participação 
da criança na cultura. 
4 Kerschensteiner (1854 -1932) foi um importante pedagogo de Munique que dedicou seus estudos ao desenho 
infantil. 
5 Os estágios para Vigotski (2009) não estão condicionados em etapas biológicas, mas sociais, pois, os conteúdos 
expressos nos desenhos são resultantes de uma atividade mental e cultural desenvolvida por meio dos sentidos, 
significados e experiências que as crianças vão atribuindo à realidade. 

mailto:thuinie@hotmail.com
mailto:ibrotto@hotmail.com
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No primeiro estágio - escalão de esquemas, os desenhos manifestam representações 
esquemáticas dos objetos, distantes das representações reais do que se pretende desenhar, 
depois de aparecerem os círculos, os caracóis e os espirais, passa a aparecer a figura humana. 
Para Vigostski (2009) “[...] são os chamados cabeças pernas, ou seja, seres esquemáticos 
desenhados pela criança no lugar da figura humana.” (VIGOTSKI, 2009, p. 107) conforme 
figura 01: 

 

 
 

Figura 01: Desenho 01. Nicole, 3 anos. Arquivo pessoal. 
 
Na medida em que a criança aprofunda os usos da linguagem e pratica o ato de desenhar 

com expressividade, e, consequentemente, adquire maior controle muscular, desenvolve 
novas habilidades, permitindo que as suas representações aproximem-se cada vez mais da 
realidade, ocasionando a passagem para o próximo estágio – estágio do formalismo e 
esquematismo. 

As principais características presentes no segundo estágio estão quando surgem os 
desenhos com formas, linhas e as misturas de representações convencionais com as 
representações esquemáticas no mesmo espaço, conforme se observa na figura 02.  

 

 
 

Figura 02: Desenho 02: Arthur, 7 anos. Arquivo pessoal.  
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No terceiro estágio, o escalão da representação mais aproximada do real o desenho infantil 
deixa de trazer os esquemas e passa a se aproximar dos objetos da realidade, conforme a figura 
03. 

 

 
   

 Figura 03. Desenho 03. Sofia, 7 anos. Arquivo pessoal. 
 
Vigotski (2009) descreve que “[...] o desenho tem uma aparência de silhueta ou de 

contorno.” (VIGOTSKI, 2009, p. 110) Neste momento o desenho, embora possa ser delineado 
sobre o plano, ainda não transmite a perspectiva e a plasticidade do objeto. O autor recorre a 
Kerscherstein para afirmar que poucas crianças vão além do terceiro estágio sem a mediação do 
ensino. 

Conforme Vigotski (2009), somente no quarto estágio - representação propriamente dita, 
que o desenho passa a conter orientação visual, domínio de métodos de representação na 
perspectiva e do espaço, passando a apresentar as características plásticas do objeto que quer 
representar. 

Para Vigotski (2009), é na criação plástica que a criança"[...] tende a desenhar de forma 
ilusória e naturalista; ele quer fazer como se fosse na vida real” (VIGOTSKI, 2009, p.116). 
Conforme figura 04: 
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Figura 04: Desenho 046. 14 anos.  
De acordo com Vigotski (2009), crianças que chegam ao quarto estágio são, geralmente, 

aquelas que receberam estímulos benéficos para o desenvolvimento do desenho por meio de 
ensino escolar, são excepcionalmente dotadas ou ainda advindas de contextos domésticos 
especiais. 

Ressalta-se que essa criação infantil não é a mesma criação espontânea e a que surge de 
modo autônomo, mas, sobretudo, é criação ligada à habilidade, a hábitos conhecidos de 
criação, ao domínio do material, a técnicas que são mediadas por um adulto ou por outra 
criança mais experiente. 

Nesse sentido, faz-se relevante afirmar que durante os quatro estágios descritos e 
ilustrados neste texto a passagem de um estágio para o outro não se dá espontaneamente, mas, 
ao contrário, faz-se necessária a mediação de outro para que ocorra o desenho, em sentido 
próprio. Torna-se fundamental oferecer aos alunos materiais para a criação artística, como 
argila, massa, papéis, tecidos, entre outros, mas também destinar um momento para a 
instrumentalização da técnica, de modo que isso propicie o trabalho criativo mais acessível à 
criança durante a produção do seu desenho.  

 
A leitura do desenho 

 
Outro aspecto a ser evidenciado é sobre a leitura que o professor realiza sobre os 

desenhos. Como ler os riscos ou desenhos dos alunos? Há de se ter cuidado ao realizar as 
leituras dos desenhos infantis, pois, ainda que, a partir dos estágios descritos por Vigostski 
(2009), seja possível realizar a verificação e o acompanhamento do desenvolvimento motor e 
cognitivo da criança, para avaliar o avanço na capacidade semiótica que os desenhos contêm 
(representações e expressividades) é indispensável consultar o produtor do desenho - a própria 
criança. 

Durante a leitura dos desenhos é necessário que o adulto atente para não produzir 
significações que esses desenhos não possuem, ou seja, rabiscos nem sempre indicarão 
garatujas ou manifestações de sentimentos enraivecidos ou tristes, assim como um desenho da 
realidade ou de um acontecimento não indica que, necessariamente, isso esteja ocorrendo ou 
tenha ocorrido com a criança. 

O que se pretende frisar é que para ler os desenhos infantis, é preciso lê-los com os 
olhos de quem os produz, e, para isso, a oralidade da criança associada ao desenho que está 
produzindo é fundamental para se ter uma ideia precisa do fato ou do objeto representado. 

 Nesse sentido, e de acordo com Gobbi (2009), “[...] o desenho e a oralidade são 
compreendidos como reveladores de olhares e de concepções dos pequenos e das pequenas 
sobre o seu contexto social, histórico e cultural, pensados, vividos e desejados.”. (GOBBI, 
2009, p. 21) 

                                                           
6 Desenho de uma criança premiada no concurso realizado em 2011, intitulado S.O.S. Mata Atlântica. O 
endereço eletrônico é http://www.sosma.org.br/blog/vencedores-do-concurso-de-desenhos-2011/. 

http://www.sosma.org.br/blog/vencedores-do-concurso-de-desenhos-2011/
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Pelos motivos acima expostos, chama-se atenção dos profissionais envolvidos com a 
educação dos pequenos para o fato de que, ao lerem as produções das crianças, tenham 
cuidado para não lerem com olhos engessados em estágios de desenvolvimento em detrimento 
das reais representações das intenções e, para isso, o diálogo com essas crianças é 
fundamental para a leitura dos desenhos. 

Os estágios devem ser considerados e podem ser utilizados como base para acompanhar 
o desenvolvimento motor, cognitivo e semiótico de cada criança, mas não como uma 
premissa universal sobre o desenvolvimento do grafismo infantil. 

 
Considerações 

 
O desenvolvimento da temática sobre desenho infantil é decorrente da compreensão de 

que a imagem retratada, em todas as suas formas, vem ocupando cada vez mais um papel 
relevante nas relações que envolvem a interação, bem como na comunicação social. 

Nos estudos realizados a partir do referencial teórico assumido, sobretudo, nos estudos 
de Vigotski (2009), pode-se perceber que o desenho infantil passa por estágios influenciados 
por fatores biológicos (no que se refere ao aspecto motor e controle muscular), mas, sobretudo 
subordinado aos aspectos sociais, históricos e culturais. 

Desse modo, um dos principais aspectos relacionados ao exposto neste artigo é o de 
chamar a atenção sobre a necessidade de apreender o desenho infantil por meio da mediação 
com a criança produtora dele, atuando como seu interlocutor ativo, percebendo as nuances dos 
seus discursos, seus sentidos e suas significações. Por essa interlocução ativa com as crianças, 
inclusive no momento em que estão desenhando, é possível ampliar a contribuição do 
processo educacional escolarizado, mais especificamente no que se refere às possibilidades 
criadoras infantis do desenho e de atividades artísticas similares. 
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A CRISE DO AMOR NA CONTEMPORANEIDADE: UMA ANÁLISE DO 
POEMA “SEPARAÇÃO”, DE AFFONSO ROMANO DE SANT’ANNA 

Tiago Pereira Aguiar1 
 

As relações humanas na pós-modernidade: o amor em tempos líquidos 
 
A partir da segunda metade do século XIX, evidencia-se o início de uma alteração 

histórica na sociedade contemporânea, marcada pelo acirrado processo de industrialização e 
de informatização. O contínuo desenvolvimento da tecnologia, a hegemônica lógica de um 
mercado neoliberal, assim como o próprio desenvolvimento econômico, destacam-se como 
características marcantes das sociedades contemporâneas (GIDDENS, 2007). Surge um 
mundo instável, reconfigurado pela pressa e por uma intensa movimentação cotidiana. 
Visualiza-se, então, o delinear de um momento em que se identifica o desmantelar de 
conceitos estáveis concebidos na era moderna, tais como “verdade”, “razão”, “totalidade”, 
“sujeito”, dentre outros, para dar espaço a “[...] novos enquadramentos teóricos [...] 
legitimadores da produção científico-tecnológica numa era que se quer pós-industrial” 
(LYOTARD, 1986, p.8).  

Nesse cenário, as relações humanas foram afetadas, particularmente as relações 
amorosas. Conforme Bauman (2004), o “líquido mundo moderno”2 impôs ao relacionamento 
humano, sobretudo ao amoroso, novas configurações, tornando-o uma experiência passível de 
repetição, mudança e de dissolução ao longo do tempo. O amor, então, se estabelece no 
mesmo nível dos demais objetos de consumo nas sociedades pós-industriais; ganha status de 
bem de consumo, passa a ser objeto; usável, consumível e descartável. Assume, portanto, um 
perfil distinto, em um cenário social em que a efemeridade rege os vínculos sociais e estes, 
por sua vez, passam a se estabelecer de forma cada vez mais complexas.  

Os impactos trazidos pela modernidade líquida às relações humanas e, sobretudo, à 
concepção do amor, gestaram incertezas nos relacionamentos estabelecidos na 
contemporaneidade. Exemplo desse amor fragilizado, fluido, encontramos no poema 
“Separação”, de Affonso Romano de Sant’anna. 

 
O amor em crise: uma análise do poema “Separação” 

 
A literatura, com o fazer do poeta ou do romancista, menciona em seu discurso objetos 

e fenômenos, ainda que pertencentes à imaginação, exteriores e anteriores à linguagem, pois 
“[...] o mundo existe e o escritor fala, eis a literatura.” (BARTHES, 2007, p.160). O texto 
                                                           
1 Mestrando em Letras; Universidade Estadual de Santa Cruz; Ilhéus, Bahia. E-mail: 
tiago.aguiar10@hotmail.com 
2 O sociólogo Zygmunt Bauman recorre à metáfora da liquidez para se referir à sociedade pós-moderna, a 
exemplo das obras “Modernidade líquida”, de 2005, “Vida líquida”, de 2006, e “Amor líquido: sobre a 
fragilidade das relações humanas”, de 2004. 
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literário configura-se especialmente como o espaço para o recorte das cenas do cotidiano, 
estabelecendo uma relação fundamental entre características do tempo e espaço a qual faz 
menção.  

O poeta Affonso Romano de Sant’anna destaca-se como um dos poetas contemporâneos 
de significativa produção literária no cenário brasileiro. O poema “Separação”, em “Epitáfio 
para o Século XX e outros poemas”, é um exemplo pertinente da visão desse poeta que se 
mantém atento às diversificadas ocorrências sociais. O poema estabelece entrecruzamentos 
com discussões contemporâneas acerca das representações do amor, bem como com o perfil 
da fragilização dos laços afetivos na sociedade líquida atual.  

O título relaciona-se perfeitamente com a situação apresentada no poema: a separação, a 
ruptura da união conjugal. Relacionados com a palavra escolhida para nomear o poema, 
encontram-se alguns outros sinônimos como “desunião”, “divisão”, “partição”, “ruptura”, que, 
não por acaso, são termos recorrentes no interior da sociedade pós-moderna uma vez que “A arte 
de romper o relacionamento e dele emergir incólume [...] bate de longe a arte de constituir 
relacionamentos, pela pura freqüência com que se expressa” (BAUMAN, 2004, p. 39). 

 Os primeiros versos que abrem o poema estampam também seu teor apocalíptico a 
respeito do futuro imediato da relação conjugal: “Desmontar a casa / e o amor” 
(SANT’ANNA, 1997, p. 20)3. O amor, aqui, está situado no mesmo nível do bem material 
compartilhado pelo casal: a casa, que irremediavelmente deverá ser desmontada. Nota-se a 
presença do verbo desmontar, bastante significativo, pois, ao ser complementado pelo objeto 
direto “amor”, denuncia-o como sendo algo passível de desfazimento, ganha status de um 
objeto descartável. Nota-se, então, a descrição de um cenário tipicamente contemporâneo, 
onde se torna cada vez mais comum a desestabilização das relações amorosas. Segundo 
Bauman (2004), fugazes e descartáveis caracterizam-se os relacionamentos contemporâneos. 

Visualiza-se, ainda na primeira estrofe, o referido cenário no qual o amor, sem 
alternativas, deve sucumbir às turbulências de um relacionamento em profunda crise: 
“Despregar/ os sentimentos das paredes e lençóis. / Recolher as cortinas / após a tempestade / 
das conversas / O amor não resistiu / às balas, pragas, flores/ e corpos de intermeio /” (p. 20, 
grifos nossos). Desta forma, a primeira estrofe se constrói revelando qual destino estará 
reservado para o amor no relacionamento em questão: o amor não perdura, se desfaz, como 
qualquer outro bem finito, estingue-se na obsolescência cotidiana. 

Verifica-se nesse aspecto abordado no poema uma interlocução com a reflexão feita por 
Bauman, ao dizer que o mundo construído de objetos duradouros foi substituído por outro 
feito de produtos prontos para uso, consumo imediato, tendo em vista a iminente 
obsolescência (BAUMAN, 2005, p. 94). 

Para o sociólogo supracitado, a definição romântica do amor compreendido como “[...] 
‘até que a morte nos separe’ está decididamente fora de moda, tendo deixado para trás seu 
tempo de vida útil [...]” (BAUMAN, 2004, p. 19). Torna-se comum, então, na sociedade 

                                                           
3 As próximas referências feitas ao poema analisado serão indicadas apenas com o número da página. 
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contemporânea, certo afrouxar dos conceitos, de modo geral, e inclusive, uma relativização do 
amor. 

A segunda e terceira estrofes, onde se lê: “Empilhar livros, quadros, / discos e remorsos. 
/ Esperar o infernal / juízo final do desamor./ Vizinhos se assustam de manhã/ ante os 
destroços junto à porta: / - pareciam se amar tanto! /” (p. 20, grifos nossos), ilustram a atual 
condição de um “amor líquido”. Mais uma vez, percebe-se a equiparação da experiência 
sensível do eu lírico à de objetos mencionados no texto: “Empilhar livros, quadros, / discos e 
remorsos./” (p. 20). Nesse cenário, povoado por incertezas e inseguranças, não há mais nada 
a fazer, se não aguardar o decreto final do “desamor”. Ressalta-se, na terceira estrofe, a 
expressão de espanto por parte dos vizinhos que, na manhã seguinte, “ante os destroços junto 
à porta”, testemunham a fatídica destruição do amor: “/ - pareciam se amar tanto! /”. (p. 20) 

São, concomitantemente, testemunhas e copartícipes do período de transição comum na 
sociedade pós-moderna. Silenciosamente, assistem ao esboroar do antigo modelo de amor, 
cujos feitos são relegados a um momento distante, cujo tempo é o passado: “Houve um 
tempo:/ uma casa de campo,/ fotos em Veneza,/ um tempo em que sorridente/ o amor 
aglutinava festas e jantares/” (p. 21). 

A quinta estrofe faz um leve resumo saudosista das circunstâncias constitutivas do 
amor. “Amou-se um certo modo de despir-se/ de pentear-se./ Amou-se um sorriso e um certo/ 
modo de botar a mesa. Amou-se/ um certo modo de amar./”. Vale destacar a predominância 
do índice de indeterminação do sujeito, presente nos versos. Tal recurso parece sugerir a 
abstenção da própria expressão do eu poético diante das revelações registradas, ao passo que, 
valoriza cada uma das circunstâncias por ele amadas: o “despir-se”, o “pentear-se”, “um 
sorriso”, o “modo de botar a mesa”. 

Nesse contexto, o amor é avaliado como “[...] uma hipoteca baseada num futuro incerto 
e inescrutável” (BAUMAN, 2004, p.23). Uma vez desmantelado, o amor perde suas forças, 
pede passagem, como anunciam a sexta estrofe do poema: “No entanto, o amor bate em 
retirada / com suas roupas amassadas, tropas de insultos/ malas desesperadas, soluços 
embargados/” (p.21).  

O amor, dentro da sociedade contemporânea, parece estar deslocado, em fase de 
reconfiguração, assumindo cada vez mais as perspectivas culturais da contemporaneidade. 
Nesse sentido, os questionamentos lançados na sétima estrofe do poema conduzem a uma 
reflexão acerca da recente e inesperada condição em que se encontra o amor: “Faltou amor no 
amor?/ Gastou-se o amor no amor?/ Fartou-se o amor?” (p. 21). Mais adiante no poema, 
identificam-se em outros versos novos questionamentos acerca do futuro do amor que acabara 
de ruir e apressadamente fora embora envergonhado: “Erguerá outra casa, o amor?/ Escolherá 
objetos, morará na praia?/ Viajará na neve e na neblina?” (p.22).  

A análise do poema “Separação”, como se vê, ilustra o perfil dos relacionamentos 
amorosos e do amor dentro da sociedade contemporânea, oportunizando o entrelaçamento de 
discussões sociológicas acerca da sociedade pós-moderna, aproximando-as do texto literário. 
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OS GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS E O ENSINO DE LÍNGUA 
MATERNA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA REDE 

ESTADUAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, BA1 

Tiago Pereira Aguiar2 
 

Concepção de linguagem e de gêneros discursivos na perspectiva bakhtiniana 
 
O homem é, essencialmente, um ser de linguagem. É por meio dela que ele estabelece 

comunicação de forma articulada com seus pares e com o mundo. Bakhtin [VOLOCHINOV] 
(1997) concebe a linguagem como instituto permeado por um constante processo de interação 
mediado pelo diálogo e reconhece a língua como algo vivo, que evolui historicamente na 
comunicação verbal concreta. Em meio a esse processo de comunicação, lançamos mão de 
gêneros discursivos, formas “relativamente estáveis” que permitem que o ato comunicativo, 
dialógico em sua essência, aconteça (BAKHTIN, 2011, p. 282). 

Os gêneros do discurso são formas linguísticas padronizadas, mas com relativa 
estabilidade, utilizadas nos diálogos cotidianos; logo, passíveis de uma infinidade de 
ocorrências. Cada esfera social da atividade humana pressupõe a existência de um repertório 
de gêneros, ocasionando inevitavelmente uma heterogeneidade de gêneros do discurso. 

Tendo em vista a importância dos gêneros do discurso, entendidos como fulcrais para a 
comunicação dos sujeitos, Bakhtin (2011, p. 265) afirma que “[...] a língua penetra na vida 
através dos enunciados concretos que a realizam, e é também dos enunciados concretos que a 
vida penetra na língua”. 

A partir de tais considerações, buscamos investigar quais são os critérios utilizados 
pelos educadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da rede estadual de ensino ,de 
Teixeira de Freitas, na seleção dos gêneros discursivos e quais os objetivos elencados para o 
estudo dos mesmos no ensino de língua materna. Buscou-se, ainda, descobrir e analisar quais 
as concepções de linguagem, língua e gêneros do discurso que subjazem ao trabalho dos 
educadores pesquisados.  

 
O trabalho com os gêneros discursivos/textuais3 na EJA 

 
A análise revelou aspectos interessantes quanto à concepção de gênero do discurso 

apresentada pelos educadores. Notou-se uma perspectiva predominante nos discursos dos três 

                                                           
1 Este texto é resultado do trabalho final produzido no curso de Especialização em Educação de Jovens e 
Adultos, ofertado pela Universidade do Estado da Bahia – CAMPUS X, sob orientação da professora Me. Karina 
Lima Sales. 
2 Mestrando em Letras; Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC; Ilhéus, Bahia. E-mail: tiago.aguiar10@hotmail.com 
3 Adotou-se, conforme sugere Marcuschi (2005, p. 81), uma posição de que os termos discursivos e textuais 
podem ser utilizados de maneira intercambiável. Para esse autor, “[...] a tendência atual é ver um contínuo entre 
ambos como uma espécie de condicionamento mútuo”. 
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participantes da pesquisa ao mencionarem os critérios de escolha dos gêneros discursivos; 
todos afirmaram que realizam a seleção dos gêneros levando em conta as necessidades dos 
educandos, conforme os depoimentos: “Uso desses gêneros na prática cotidiana dos alunos...” 
(PARTICIPANTE 1)4. “Exigências do cotidiano; Compreensão/Interação com o mundo; 
Introdução à Literatura. Textos ligados a necessidades imediatas dos educandos: abaixo-
assinado carta de reclamação/solicitação, currículo, o tipo de texto cobrado em exames [...]” 
(P02) e “Textos vivenciados no dia-a-dia do educando, [...] As necessidades do educando; 
Introdução à literatura" (P3). 

Os relatos acima revelam uma noção importante no que diz respeito ao trabalho com os 
gêneros do discurso. Os educadores deixam transparecer a preocupação em considerar as 
manifestações linguísticas padronizadas como entidades que estão presentes no cotidiano dos 
seus educandos, reconhecendo a inserção destas formas linguísticas nas diversas esferas 
sociais. Assim, entendem como sendo pertinente um trabalho com os gêneros discursivos, 
tomando-os como ponto de partida para o ensino de língua materna. As falas dos educadores 
sobre como organizam o trabalho com os gêneros na EJA denotam o entendimento das 
funções sociais atribuídas aos diversos gêneros, a partir das quais tais formas passam a ser 
consideradas indispensáveis para a comunicação social dos falantes/escritores.  

No discurso dos educadores, notou-se a predominância de uma perspectiva interativa da 
linguagem, manifesta na preocupação em descrever atividades realizadas nas turmas de EJA 
que denotassem o seu posicionamento teórico-linguístico, sinalizando compreender a 
linguagem em suas práticas como lugar de ação ou interação dos sujeitos, conforme revelam 
as falas: “O domínio da língua materna como instrumento de atuação na sociedade.” (P1) e 
“Permitir que o educando perceba a importância dos textos em sua prática social; Ser capaz de 
compreender os que circulam socialmente e de encontrar na literatura o prazer de ler o desejo 
de exprimir seus sentimentos;” (P2). 

Os depoimentos de P1 e P2, ao mencionarem os objetivos estabelecidos para o trabalho 
com os gêneros discursivos nas turmas de EJA, revelam suas concepções acerca da 
linguagem, da língua, dos gêneros discursivos/textuais, bem como dos papéis sociais 
desempenhados pelos educandos, sujeitos a quem se destinam as propostas de atividades 
elaboradas, com finalidades de desenvolver competências comunicativas.  

A análise dos depoimentos e atividades mencionadas pelos educadores sugerem uma 
concepção de linguagem que pressupõe as atuações dos sujeitos/educandos sobre o meio ao 
qual estão vinculados; a capacidade de participarem ativamente de dadas situações 
comunicativas, atuando uns com os outros, através da linguagem. Concepção esta que é 
subjacente aos objetivos apresentados pelos educadores para o trabalho com os gêneros, qual 
seja o de “Permitir que o educando perceba a importância dos textos em sua prática social; 
Ser capaz de compreender os que circulam socialmente [...]” (P2), vislumbrando, dessa 
maneira, a aquisição de “O domínio da língua materna como instrumento de atuação na 
sociedade.” (P1). 
                                                           
4 As próximas referências aos participantes serão indicadas pela letra P e o número. 



OS GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NA EDUCAÇÃO DE... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3265 

Foi possível observar, quanto aos procedimentos metodológicos e atividades 
desenvolvidas, perspectivas de trabalho coerentes com a proposta de ensino de língua 
Portuguesa para modalidade de ensino a qual estão destinadas. É possível notar a partir dos 
depoimentos dos educadores uma preocupação em aproximar o trabalho realizado em sala, 
envolvendo leitura e produção dos gêneros discursivos/textuais, com as situações práticas dos 
educandos, como se verifica na fala dos participantes 01e 02: “A partir do bilhete (gênero 
usado no cotidiano) para carta pessoal, biografia, jornalísticos.[...]” (P1) e “Neste ano, o 
primeiro texto foi a produção de uma carta entregue, mediante sorteio, a um colega da sala.” 
(P2). 

Na descrição dos procedimentos metodológicos de P1, nota-se explicitamente a 
preocupação do educador em construir um percurso gradativo para o trabalho com os gêneros: 
“[...] Parto da construção mais simples para a complexa, acreditando que, dessa forma, torna-
se mais fácil o contato com a língua e as formas linguísticas usadas pelo sujeito social. [...]”. 

Dentre os gêneros discursivos mais trabalhados pelos educadores pesquisados, 
apareceram os literários, os jornalísticos, a carta pessoal, a biografia, o currículo e as cartas de 
reclamação e solicitação. No tocante aos critérios de seleção desses gêneros do discurso, 
observou-se que há, sim, uma preocupação em selecionar quais gêneros orientarão o trabalho 
com textos, compreendendo-os como unidade básica de ensino de língua. Observou-se 
determinado esforço em trabalhar os conteúdos relacionados às práticas de linguagem, a partir 
das necessidades apresentadas pelos educandos. Foi possível perceber nas falas dos 
educadores que priorizam os gêneros discursivos/textuais dando ênfase aos gêneros dos 
domínios literário e jornalístico, em função da circulação social dos mesmos. 

Observou-se, através da pesquisa, que as concepções de linguagem, língua e gêneros do 
discurso, depreendidas a partir dos procedimentos metodológicos mencionados pelos 
educadores, sustentam as abordagens dos gêneros discursivos/textuais na EJA, de modo a 
subsidiar o ensino de língua materna, considerando o viés da interação e as necessidades dos 
educandos ligadas às práticas sociais comunicativas. 

Por fim, entende-se que a partir das concepções presentes nos procedimentos e 
atividades mencionadas pelos educadores, o trabalho com os diferentes gêneros na EJA 
constitui-se em significativa contribuição ao processo de aquisição das competências 
comunicativas dos educandos, favorecendo a descoberta destes como sujeitos produtores e 
(re)produtores de textos/discursos; como indivíduos capazes de tomar, por meio da palavra, 
escrita ou falada, suas próprias decisões, reconhecendo-se e atuando como cidadãos. 
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LITERATURA INFANTIL: COTIDIANO E FICÇÃO NUMA PERSPECTIVA 
DIALÓGICA 

Vadinea Corbini1 
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto2 

 
A reflexão sobre a correlação cotidiano e ficção, nos gêneros da Literatura Infantil, 

realça a relevância da leitura na atribuição de sentidos acerca da experiência dos sujeitos. 
Parte-se de pressupostos de que os eventos de leitura da literatura, em sua singularidade, 
ligam-se a fatores, a implicações do cotidiano e à sua consequente suspensão. Portanto, como 
criação signica, constituída predominantemente de palavras, com uma disposição espacial 
gráfica: estrofes, capítulos, ilustração, a literatura tem nesses elementos significantes a 
configuração de significados e sentidos.  

Na literatura infantil, em gêneros como conto, história e poema, frutos de criação 
impregnados pelo imaginário, o escritor, com a liberdade que lhe confere a arte, provoca o 
diálogo ao formular perguntas, respondê-las, discutir, conversar com o leitor-interlocutor. O 
mundo representado pela literatura é, portanto, aberto à plurissignificação, uma vez que a 
expansão dos sentidos do texto (sua polissemia) assenta-se na incompletude do próprio texto. 
No entanto, o autor deixa marcas, pistas de suas intenções e estas, por sua vez, são 
circunscritas pela amplitude e fronteiras limitadas pelo próprio objeto, delimitando, assim, 
uma seleção dos sentidos (OMETTO, 2010).  

Apoiamo-nos nas concepções de Bakhtin sobre a linguagem e de Vigotski acerca do 
desenvolvimento humano para construir esse ensaio e, nele, tomamos a literatura e a criança 
como foco de atenção a fim de problematizar o trabalho do professor com gêneros literários 
publicados para o leitor noviço. 

 
A leitura da literatura para crianças e o álbum de imagens 

 
Ler possibilita (re)significações do sujeito na relação com a sociedade na qual está 

inserido e é essa mesma sociedade que fornece-lhe elementos concretos para que construa 
significados acerca do que está lendo, a medida em que estabelece relações do cotidiano com 
a ficção. São essas relações que produzem as significações e vinculações a outros enunciados 
que dão acesso ao prazer, ao conhecimento, à transcendência que afasta do cotidiano ao 
atingir as virtualidades de sentido. 

Nesse processo dialógico da leitura da literatura, a ficção possibilita a suspensão do 
cotidiano, em tempo e espaço, pois ao ler se pensa e se ausenta, se desloca para outro mundo 
“um não lugar” a fim de "constituir uma cena secreta, lugar onde se entra e de onde se sai à 
vontade, para criar cantos de sombra e de noite" (CERTEAU, 1994, p. 269). É nesse sentido 
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que a leitura da literatura configura-se para o sujeito como suspensão do cotidiano e 
constituição da subjetividade pelo universo ficcional e pelas particularidades ligadas a 
aspectos enunciativos, sempre mediados pelas práticas cotidianas, das/nas quais os leitores 
buscam experiências que ancorem suas produções de sentidos. Petit (2009, p.25) nos ensina 
que a leitura da literatura permite, "em certa medida, simbolizar emoções intensas ou 
acontecimentos inesperados, representar conflitos, dar forma a paisagens interiores". 

Nesse sentido, o texto literário é significado pelo leitor a partir de suas experiências 
cotidianas. No entanto, nessa mesma relação com os signos, materializados em uma 
construção específica, que carrega marcas linguísticas e indicadores das estratégias 
comunicativas, eleitas pelo escritor, nele inscritas (OMETTO, 2010), o leitor estabelece uma 
outra relação com a realidade, o não-cotidiano da ficção.  

Entendemos, portanto, que a leitura é um movimento de interlocução entre o autor e o 
leitor de seu texto, em que se explicitam diferentes compreensões, sempre possíveis, de um 
mesmo enunciado, pois “o ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se 
refrata” (BAKHTIN, 1979, p.46). 

Essas compreensões nos permitem afirmar que a leitura da literatura pode ser prazerosa, 
fonte de conhecimentos e a destinada à criança, como objeto cultural, revela-lhe objetos, 
acontecimentos, personagens numa dimensão imaginativa complexa, devido à elaboração de 
uma leitura de mundo articulada com o seu cotidiano que é transpassado e modificado pela 
internalização de elementos do mundo ficcional que levam o leitor-criança a ressignificar o 
seu cotidiano. 

Para proceder a essa leitura, a atenção deve recair sobre a produção destinada à criança 
em que se destaca o texto e imagem/ilustração para a leitura compreensiva, considerando suas 
peculiaridades. Trata-se do álbum de imagem que "já ninguém mais duvida que a criança [...] 
encontra nos [...] álbuns coloridos, álbuns de imagens ou álbuns de figuras [...] um dos 
mediadores mais eficazes, para estabelecer relações de prazer e conhecimento entre ela e o 
mundo". (COELHO, 1993, p. 169) 

No caso da leitura de álbum de imagem, ou seja, livros nos quais a história é contada 
predominantemente através de desenhos há que se observar: o gênero e sua especificidade; os 
enunciados na interação conteúdo e forma que permite à criança uma compreensão responsiva 
aberta à multiplicidade de sentidos; as possibilidades do leitor preencher a significância do 
texto pela forma como são tratados os temas, objetos, fatos, personagens, tempo e espaço 
interdependentes na configuração de contradições, tensões, progressão, movimentos inerentes 
à recriação da vida humana pela arte. 

O gênero “álbum de imagem” privilegia a imagem “pelo caráter sincrético e 
globalizador do pensamento infantil em que a psicologia da aprendizagem realça a imagem 
como fator básico nos processos de alfabetização e mecanismos de leitura” e como sabemos 
que a linguagem visual associada à verbal promove o encontro da criança e o imaginário, não 
se pode esquecer que o repertório de sentidos e significados está em construção e “literária ou 
não, a palavra remete a representações mentais que exigem vivências ou experiências 
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anteriores” (COELHO, 1993, p. 180) e colabora com o desenvolvimento da linguagem e 
pensamento. 

O álbum, para tanto, tem elementos específicos como: a temática familiar, retirada do 
cotidiano da criança relacionada a animais, as situações retiradas de seu ambiente; o estilo 
com textos breves, com predomínio de imagens, palavras orações de elaboração simples e 
“tratamento tipográfico rigorosamente adequado ao ritmo lógico da frase, à capacidade visual 
do pequeno leitor para decifrar os signos e ao seu ritmo de respiração” (COELHO, 1993, 
p.181). Sua composição funda-se na tipologia da narrativa, no contar e cada imagem se torna 
uma unidade da história e da leitura, da ação de personagens, da sequência cronológica e de 
lugar. É certo que há variações, transformações decorrentes das possibilidades de construção, 
como em qualquer gênero secundário, em que elas ocorrem para a evolução do gênero e de 
seu leitor. 

Quanto à relação texto e imagem destacamos as palavras de François Faucher citado por 
Coelho em que ele ressalta a relação dinâmica entre o verbal e o visual, porque 

 
cada palavra tem sua importância, cada detalhe do desenho também [...] 
texto e imagem devem formar o todo, Trata-se de habituar a criança a 
interrogar o acontecimento, a descobrir o sentido tanto do texto como da 
imagem. É importante basear-se sobre a expressão oral, pois não trata apenas 
de decifrar um texto, mas sim de compreendê-lo. Tudo que concerne à 
linguagem escrita deve, pois, enraizar-se na língua oral para que a criança 
compreenda realmente que o escrito pode ser a tradução do oral [...]. 
(COELHO, 1993, p. 174). 

 
Assim, na combinação texto/imagem, temos a elaboração de significados ao combinar 

forças e fraquezas próprias de cada código. Se o texto declarasse, por exemplo, que “a pulga 
deu um grande salto e libertou-se”, seria menos expressivo que os traços do desenho que 
mostram a rapidez, a pressa, a agilidade, a ansiedade, ações físicas e emotivas, na busca da 
liberdade e da comida, e dessa forma, 

 
numa relação de colaboração, o sentido não está nem na imagem nem no 
texto: ele emerge da relação entre dois. Quanto mais as respectivas 
mensagens parecem distantes da outra, mais importante será o trabalho do 
leitor para fazer emergir a significação. (VANDER der LINDEN, 2011, p. 
121). 

    
Do exposto, é possível afirmar que a literatura infantil propõe-se como linguagem que 

possibilita a experiência estética, diferenciada do cotidiano, uma atividade do sujeito-leitor 
que envolve visão, audição, percepção, pensamentos, palavras e sentimentos variados na 
apreensão do objeto-livro que se realiza numa correlação de querer e sentir proporcionada 
pela especificidade da arte e sua significância. Nesse sentido, é preciso considerar que a 
leitura da literatura infantil para crianças, perpassa pelos meandros do pensamento, da 
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linguagem, da imaginação, do conhecimento e do prazer para atingir a formação do sujeito 
adulto, o que nos conduz a estudos que consideram a literatura infantil como uma linguagem 
construída pela História, pela Cultura e pela Sociedade. 
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A ESTÉTICA E A LUDICIDADE E SUAS RELAÇOES COM O JOVEM 
LEITOR 

Valdete da Macena Pardinho1 
 
Ler é uma das atividades cognitivas mais complexas que o ser humano pode exercer. Se 

ler é complexo, ensinar a ler sem conhecer estratégias eficazes para o seu ensino, torna-se 
ainda mais complexo. Dados do Censo Escolar de 2009 registram aproximadamente 200 mil 
escolas de Educação básica, destas apenas 28,2% dentre as escolas públicas contam com 
bibliotecas, além do mais 93 % não têm profissional capacitado para o trabalho.  

Resultado de pesquisas tem apresentado dados que nos colocam em um beco sem saída: 
pais não leitores, bibliotecas abarrotadas de livros didáticos e poucos livros ficcionais e para 
concluir boa parte dos professores não são leitores. 

Todas as esferas governamentais e seus segmentos educacionais conhecem de perto o 
problema, apesar dos esforços, pouco se tem acertado para o ensino efetivo da leitura. 
Kleiman (2011, p. 7) afirma que os professores envolvidos com o ensino da leitura tem estado 
mal informados em relação ao processo, ao leitor, e às estratégias coerentes que levam ao 
domínio do processamento da leitura; não tem domínio, nem segurança para assumir tal 
desafio. 

Além dos problemas citados, ainda há outros, por exemplo, os clássicos oferecidos aos 
iniciantes na leitura; será que os temas, assim como questões estéticas e lúdicas estão sendo 
observadas? As características psicossociais deste jovem atual estão sendo consideradas? 
Quem é ele e com que experiências vêm sendo construído?  

Mellucci (1997, p.09) discute a questão da adolescência contemporânea, argumentando 
que ser jovem significa plenitude, como oposto do vazio, possibilidades amplas, saturação da 
presença e neste contexto a experiência é uma realidade pouca transmitida e muito mais 
construída; a idéia é menos algo pra se “ter’ e mais algo para se “fazer”. Portanto, ensinar este 
jovem, ignorando sua natureza social, não seria mais possível, ele vem se construindo na 
sinergia: sociedade hodierna, simbologia, tempo, ação. Daí que aquele adolescente que lia 
Robson Crusoé, Iracema, O cortiço não tem nenhuma conexão com o atual e tais livros não 
despertariam nele o gosto pela leitura.  

Protagonistas comuns, sem nenhuma adição especial, “certinhos”, passivos não 
comungam mais com este adolescente; estes garotos e garotas não se encantam, nem se 
arrepiam pela beleza, pela ternura, delicadeza de uma personagem, como Carolina, de A 
moreninha, por exemplo; certamente tal livro o faria afastar-se ainda mais da leitura. 
Postulamos que esta juventude é fruto da dinâmica da realidade construída aqui e agora, 
conectada com um mundo sem fronteiras que rompe as isoglossas, que decifra os códigos 
lingüísticos e que vê na descontinuidade, na pluralidade e velocidade das informações, na 
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rapidez das ações, nas “enes” possibilidades, na transgressão das regras, uma experiência 
comum que o tonifica. 

  
Sobre o lúdico 

 
Segundo Luckesi (1998, p.27) “O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de 

plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. A experiência pessoal de cada 
um de nós pode ser um bom exemplo de como ela pode ser plena quando a vivenciamos com 
ludicidade”. Lembramos que o lúdico é por vezes o que nos liberta das amarras sociais, 
através da brincadeira, do jogo de palavras, do exagero, da ironia criativa, da estranheza, da 
ruptura com as regras estabelecidas, tornando os acontecimentos do cotidiano amenizados, 
ridicularizados, menosprezados, escancarados sempre num tom que só a ficção tem os 
instrumentos para tricotar com engenho e arte aquilo que nos angustia e nos oprime.  

Para um bom exemplo, citamos o livro A escrava Isaura e o vampiro, onde, na 
intertextualidade com o livro “A escrava Isaura”, de Bernardo Guimarães, o autor o 
ressignifica e entre inúmeros recortes lúdicos, apreendemos este: 

 
“Todos tinham que se submeter às vontades daquele senhor de engenho, 
caso contrário, ficariam até meio-dia sem comer nada. Lula, séculos depois, 
ainda lutava contra esse mal que se abateu sobre o impávido Brasil, lançando 
o ‘Fome Zero’, onde pelo qual cada brasileiro deveria comer três vezes ao 
dia. Ronaldo fenômeno abraçou a causa de Lula com fervor e devoção, às 
vezes fazendo até sete refeições.” (NUNES, 2010, P.10).  

 
Para este leitor contemporâneo, toda estranheza seria apreciada com doses homéricas de 

risadas. 
 

Sobre a estética 
 
Quando falamos de estética, referimo-nos à forma, à abordagem, à beleza, à graça de 

dizer, assim como a estruturação da composição verbal. 
Boa parte dos livros trabalhados nas escolas pertence aos clássicos da literatura 

brasileira ou paradidáticos os quais esbarram em algumas questões como; temas alheios aos 
interesses do jovem; linguagem erudita, portanto distante do aprendiz; outro ponto importante 
está na verbalização: lenta, carregada de descrições, explicações o que o desmotiva e cansa. 
Exemplificando, apresentamos dois livros básicos utilizados na escola nas séries finais do 
ensino fundamental e o ensino médio: O guarani e Dom Casmurro: o primeiro, das 200 
páginas que o compõe, metade delas estão presas a descrições, as demais em longos diálogos, 
fazendo-os refutar o texto, por considerá-lo, sem sentido e cansativo; o segundo, carrega uma 
subjetividade enorme, flasback e toda história é centrada numa desconfiança que hoje é 
facilmente eliminada, então não consegue interação nenhuma com a história, nem tão pouco 
com a linguagem.  
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Esta forma encontrada nos livros citados que ora chamamos de estética clássica, 
apresenta-se recheada de descrições, subjetividades, tornando o texto lento, poucas ações, 
sendo apreciada pelos leitores mais proficientes que se deleitam na beleza, na forma em que o 
escritor escolhe para dar voz a seus personagens. Mas há outra que, grosseiramente, 
denominamos de “estética do movimento”, por centrar-se nas ações, as quais sobrepõem à 
descrição e à argumentação, dinamizando a narrativa: apresenta-se cheia de labirintos e 
pluralidade de eventos. No conto A moça tecelã, podemos ver esta movimentação, quando a 
narrativa deixa a descrição e centra-se nas ações, dá vida ao texto, tudo acontece em tempo 
luz: Colasanti (2000, p.17), “[...] Segurou a lançadeira ao contrário, e, jogando-a veloz de um 
lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as 
estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que 
continha. [...]. 

Outros livros que se destacam por apresentar esta estética são as recentes publicações 
norte-americanas que além de apresentar em seu contexto a imprevisibilidade, espaços 
inimagináveis, o sobrenatural, a transgressão, traz uma forma especial de narrar, centrada na 
sucessão de fatos onde o tempo se expande ou se encurta, colocando–os numa expectativa 
onde o inusitado sempre vêm. Infelizmente tais ficções se esbarram numa grande polêmica 
acadêmica: o preconceito que se tem sobre elas. 

Num recente trabalho monográfico2 o qual orientamos, dentre 100 participantes de uma 
escola pública de referência na cidade, 94 % dos investigados afirmaram que nunca liam as 
sugestões indicadas pela professora e que aprenderam a gostar de ler, ao conhecerem as séries 
Crepúsculo, Os Olimpianos e livros nacionais como os de Paulo Coelho, Luiz Dill entre 
outros. Ao serem questionados sobre o motivo pelo qual tais livros os interessavam tanto, eles 
apresentaram muitas razões, entre elas: não há “enrolações”, vão direto às ações, é fácil 
compreender, é lúdico, inusitado, é gostoso de ler.  

A respeito disso, exemplificaremos nossos argumentos com o livro “De carona com o 
nitro”. Primeiro a estética apresentada é centrada na cronologia, os episódios são titulados 
pelo tempo: minuto a minuto, o primeiro episódio é titulado por 8h31, a seguir, 8h39, vejamos 
um pequeno trecho: Dill, (2009, p. 12) “8 h39, Doralice, 50, prepara a primeira refeição do 
dia para a família. Haverá café com leite, manteiga, mel, pão feito em casa. [...] Lembrará 
horrorizada do sonho no dia seguinte, durante o velório da filha.” 

Logo na primeira página, o leitor é surpreendido com uma informação que geralmente 
haveria um prévio aviso de fatos constituídos lentamente a fim de preparar o leitor, mas em 
Dill, o narrador, em sua onisciência, rompe as convenções e vai diretamente ao cerne da 
questão, o que atrai o leitor em formação; ele quer saber agora, quando, como e o porquê do 
fato. 

Finalizando, acreditamos que ficções que se compõem da pluralidade de ações aliadas à 
comédia, à ironia, à imprevisibilidade, o extremismo, o sobrenatural, o chocante, o inusitado, 

                                                           
2 SANTOS, Diana C. O realismo fantástico e a formação do leitor. 2010. Monografia – Universidade do Estado 
da Bahia, UNEB, Teixeira de Freitas, Ba. 
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à transgressão, à ambigüidade, à pluralidade de ações, à ruptura com o real, o ilimitado, 
conexão com o mundo interior e exterior do leitor em formação poderiam sensibilizar o 
aprendiz a ponto de fazê-lo ter gosto e prazer pelo ato, e partir daí outros mundos e culturas 
seriam lidos e encontrariam neste leitor grande receptividade. 
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LEITURA E LETRAMENTO DO PROFESSOR 

Valéria Campos Muniz 1 
Marcia Lisboa Costa de Oliveira 2  

 
Pensar não é ter as informações.  

Pensar é dançar com o pensamento,  
apoiando os pés no texto lido 

Rubem Alves 
 
Neste artigo, discutiremos o letramento docente e suas implicações para a formação de 

leitores na escola, refletindo acerca das tensões que se estabelecem na relação entre ambos os 
processos. Para tanto, desenvolveremos reflexões teóricas acerca da leitura e de suas práticas 
em sala de aula como ponto de partida para a análise dos resultados.  

A formação de professores leitores é fundamental para que se possam buscar sentidos 
para as práticas de leitura em sala de aula. Sabemos que o leitor competente não se restringe à 
decodificação de letras, num papel de receptor passivo, mas vivencia um envolvimento com o 
código escrito, com as práticas sociais presentes na sociedade, acionando seus conhecimentos 
de mundo para refletir e buscar nos sentidos do texto sua singularidade, rompendo com uma 
imposição ideológica. Isso porque a leitura é uma prática criativa, em que o leitor não se 
“anula no texto lido, como se o sentido desejado pelo autor devesse inscrever-se no espírito de 
seus leitores, com toda imediatez e transparência, sem resistência nem desvio no espírito de 
seus leitores” (CHARTIER, 1996, p.78).  

Ler, portanto, é um movimento de interpretação que permite ao indivíduo compreender-
se no mundo e “dançar com o pensamento, apoiando os pés no texto lido” (ALVES, 2001, 
s/n). Num mundo organizado pela linguagem, em que o homem é rodeado por textos 
múltiplos, em cidades de Babel, essa capacidade assegura a ipseidade, na medida em que “a 
constituição do sujeito ocorre a partir da sua capacidade de se organizar na linguagem” 
(YUNES, 2002, p.102).  

A leitura se configura uma exigência do mundo atual. Percebe-se, todavia, que há uma 
importante diferença entre saber ler e a prática efetiva da leitura, que é condição para ações 
básicas do cotidiano, instrumento para o exercício da cidadania. Como constatam os teóricos: 
“Na perspectiva dos estudos do letramento, não há apenas uma forma de usar a língua escrita 
– a reconhecida e legitimada pelas instituições poderosas, à qual poucos têm acesso ─, mas há 
múltiplas formas de usá-la, em práticas diversas que são sociocultural e historicamente 
determinadas” ( KLEIMAN, 2008, s/n).  

Ou seja, os letramentos são múltiplos, uma vez que há diferentes contextos de atividade, 
que são influenciados pelo processo de globalização, pelas exigências da vida cotidiana e 
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pelas mídias, incluindo-se aí o surgimento da internet. Em face disso, deve o aluno, em 
contato com diferentes gêneros textuais, em diversas modalidades discursivas, com variadas 
formações linguísticas, de forma dialógica, constituir seu arcabouço linguístico e cultural. 
Cada vez mais, exigem-se do indivíduo capacidade de leitura e domínio da linguagem escrita, 
pré-requisitos para acesso ao conhecimento. É papel da escola, portanto, possibilitar ao aluno 
uma formação que lhe dê condições de agir e compreender a sociedade em que está inserido, 
sendo capaz de “transitar com eficiência e sem temor numa intrincada trama de práticas 
sociais ligadas à escrita” (FERREIRO, 2006, s/n).  

Ensinar a ler, nessa perspectiva, não pode ser um ato mecânico, nem 
descontextualizado. A leitura deve estar cotidianamente presente na sala de aula, 
possibilitando a inserção do aluno em experiências que tragam fatos da vida social para dentro 
da escola, num processo sócio-histórico de sentidos. Isso significa que quanto mais longo for 
o processo de escolarização, maiores são as chances de contato positivo com a leitura e a 
escrita. Numa via de mão dupla, então, situações sociocomunicativas são recriadas na escola, 
dotando os textos de sentido e função, ao mesmo tempo em que se desenvolve habilidade no 
uso efetivo da leitura e escrita voltada para além dos seus muros, ocorrendo “uma interação 
entre exigências sociais e competências individuais” (MORTATTI, 2004, p.84).  

 
Mas, o que acontece nas salas de aulas? 

 
Buscar caminhos para a formação de professores na perspectiva do letramento docente 

implica, num primeiro momento, tentar entender dois aspectos de sua relação com a leitura: 
(1) as práticas pessoais de leitura dos professores e (2) de que modo esses sujeitos incorporam 
as leituras pertinentes à sua formação, integrando o saber científico em sua prática diária. Isto 
é, importa saber de que forma o professor opera a transposição didática do conhecimento 
construído em seu processo de formação. 

Dessa forma, a investigação em andamento iniciou-se com uma pesquisa de campo que 
envolveu 28 professores que atuam do segundo ao quinto ano em 2 escolas da rede de ensino 
particular e 4 da rede pública no Município de Nova Friburgo. O objetivo é verificar como os 
discursos sobre a formação de leitores estão presentes nas práticas cotidianas desses docentes, 
bem como suas práticas de leitura pessoais, para comparar os dados referentes a ambos os 
processos. O levantamento foi realizado através de questionário semi-estruturado.  

Os resultados das entrevistas apontam contradições importantes que podem explicar a 
não eficácia dos projetos de formação de leitores realizados nas escolas-alvo. Dos 28 
docentes, 19 afirmam que há bastante estímulo à leitura, porém 15 afirmam que este trabalho 
é realizado 1 vez por semana, ao mesmo tempo que 23 afirmam existir um “ trabalho extra” 
com a leitura e 25 trabalham com gêneros textuais variados e diferentes linguagens. O que se 
percebe é que o discurso sobre a leitura, que já se tornou senso comum, parece ser repetido 
pelos docentes, mas na prática esta é restrita e episódica, não figurando, na verdade, entre as 
prioridades pedagógicas na maioria das salas de aulas dos professores pesquisados. 
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Por outro lado, 17 dentre os docentes indicam que a maior barreira é a falta de interesse 
dos alunos. Quando cruzamos esse dado com as práticas de leitura dos docentes, torna-se 
ainda mais claro o porquê de sua dificuldade em sensibilizar os alunos para o prazer leitura 

O discurso parece também, nesse caso, tentar preencher as expectativas do pesquisador, 
o que podemos perceber na afirmação de 15 professores que dizem preferir a leitura de sua 
área e 9 que apontam o romance, gênero de maior prestígio social. Esses dados, no entanto, 
contrastam com a escolha de revistas como as preferidas de 14 professores.  

A frequência de leitura, por sua vez, é muito baixa, já que 5 informam não ler nenhum 
livro em um semestre, somente 3 dizem que leem mais de seis livros e a maior incidência fica 
na faixa de dois livros, assinalada por 11 professores. 

Esse pequeno estudo apresentado revela, portanto, o tipo de fragilidade em que está 
imerso o processo de formação de leitores na escola. Sabemos que o aprendizado da leitura 
não se limita a algumas séries nem a um método específico. É um processo gradual que se 
amplia em nível de complexidade, em que o aluno vai construindo seu conhecimento. Assim 
se percebe necessário investir na formação do letramento do docente, como via de acesso 
direta à prática de leitura do aluno. Os estudos a respeito da matéria consideram que os 
procedimentos e as estratégias de leitura configuram-se como individuais: resultado de grande 
complexidade de processos cognitivos e sociais fruto de práticas discursivas na sociedade. O 
processamento da leitura depende dos conhecimentos de mundo, incluindo-se aí o contato 
com gêneros textuais variados, antecipando protocolos de abordagem do texto, que viabilizam 
as possíveis inferências e a consequente compreensão.  

Em outras palavras, sendo a leitura uma prática social, que acontece em diferentes 
contextos, é importante que o discente perceba que cada tipo de gênero textual cumpre uma 
finalidade específica, formando o que se conhece como letramento cultural. Por seu turno, 
cabe ao docente, exercendo o seu letramento crítico, apropriar-se de práticas letradas e 
oferecê-las aos seus alunos, de modo a que eles circulem em quaisquer esferas discursivas.  

Conforme Ludmila Andrade (2007, p. 24), “há ao menos dois tipos de conhecimento 
inerentes à profissão docente que o professor deve constantemente mobilizar e utilizar 
ativamente: aqueles que seus alunos devem adquirir e aqueles que lhe orientam na ação 
didática para que essa aquisição ocorra”. De maneira geral, o professor desenvolve em sala de 
aula a mesma dinâmica recebida por ele durante sua formação, por isso é fundamental que os 
processos de formação docente desconstruam as concepções e práticas internalizadas e 
ofereçam modelos de ação pedagógica que tomem o aluno como sujeito cognoscente. 
Portanto, os formadores de professores devem preocupar-se em formar professores-leitores. 

Só um leitor pleno pode formar leitores, esse axioma é indiscutível. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

Valeria Pall Oriani1 
 

As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não 
tem sexo: boa razão para interditá-lo, razão para 
proibi-las de  falar, razão para fechar os olhos e 

tapar os ouvidos onde quer que venham a manifestá-
lo, razão para impor um silêncio geral e aplicado.  

Michel Foucaul. 
 
Neste excerto, Foucault evidencia de maneira irônica o quanto nos parece ilógico as 

crianças apresentarem comportamentos relacionados a sexualidade. Nossa visão romântica de 
criança sugere um ser puro e incapaz de ações libidinosas e por contra partida a sexualidade 
nos é apresentada como o erótico, o ato sexual, em si.  

Advertir ou ignorar comportamentos infantis em relação a sexualidade parece ser 
apenas um ato de proteção em relação a criança. Porque neste caso, quanto mais se explica 
mais a criança se interessa em saber e menos sabemos “o quê” e o “como explicar”, sem que 
ultrapassemos alguns limites que sejam próprios da idade. 

Situações como essa ocorrem diariamente durante as atividades pedagógicas na 
Educação Infantil e as professoras/es não estão preparados para reagir de maneira correta, 
pois geralmente a formação pela qual passaram não contemplou questões como essas, sendo 
assim acabam agindo por sua própria experiência de vida, o que também é desaconselhado 
tendo em vista que quanto mais nos aproximamos do senso comum, mais nos afastamos da 
cientificidade.(BERNARDI,1985). 

Além disso, especificidades que caracterizam a Educação Infantil como a necessidade 
de cuidados por se tratar de crianças pequenas, o preparo do corpo para as primeiras rotinas 
escolares e a presença maciça de mulheres compromete ainda mais as discussões sobre a 
sexualidade nesse nível de ensino. Afinal de contas, os corpos precisam ser vigiados e, as 
professoras são as principais responsáveis por eles.  

Questões como essas, me motivaram a realização de pesquisa de doutorado que me 
permitirá compreender como essas situações são resolvidas sem que haja preparo por parte 
das/os professoras/es, mas sim cobranças constantes por parte dos pais e demais envolvidos 
com a Educação Infantil. Entretanto, para os fins deste texto, apresento alguns apontamentos 
desta pesquisa que me direcionam a uma breve análise destas questões. 
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O corpo precisa ser cuidado e vigiado na Educação Infantil 
 
Para a realização desta pesquisa foram entrevistadas professoras/es e demais 

responsáveis pela Educação Infantil da cidade de Marília/SP, com o objetivo de compreender 
como a sexualidade é tratada e como é indicado tratar sobre ela.  

As entrevistas me permitiram perceber o quanto o corpo da criança é observado, 
cuidado, higienizado, trabalhado de forma lúdica e até mesmo preparado para as rotinas 
escolares desse nível de ensino, como para os que virão. Entretanto, em meio as preocupações 
com o corpo da criança o corpo das professoras parece ficar de fora e até mesmo deixar de 
identificar a pessoa. 

De acordo com a concepção histórica que envolve a Educação Infantil, a mulher 
permanece sendo eleita como ideal para atuar como docente. Questões como a má formação, 
os baixos salários e a concepção de que a mulher por ser apta para a maternidade possui um 
dom natural para os cuidados com as crianças, ainda faz com que elas estejam numericamente 
a frente deles no que se refere a atuação docente. (MACHADO, 1991). 

Para se ter uma ideia a cidade de Marília/SP possui de todo o seu corpo docente apenas 
um homem atuando em sala de aula. Ele cumpre todas as funções que suas colegas, mas 
percebe que é avaliado de forma diferente pelos pais e pela sociedade como um todo. Quando 
a criança precisa ser trocada ou até mesmo precisa de colo ele precisa pedir para que alguém 
faça isso por ele. 

Ele me contou que as mães e as colegas de trabalho estão sempre observando e até 
questionando a masculinidade dele, todos os olhares têm um peso muito maior sobre ele e seu 
corpo, sobre seu comportamento.  

Embora, ele não possa demonstrar um interesse maior nos corpos das crianças, pois 
poderia ser interpretado de forma errônea, suas atividades em geral, também se voltam para o 
corpo. Ele afirma que não deixa de trabalhar o caderno, mas a atividade dele é mais voltada 
para o lúdico. 

Durante suas atividades, que seguem o padrão do homem como aquele que tem 
atividades dinâmicas para oferecer, ao invés das mulheres que precisam trabalhar o caderno. 
As brincadeiras que propõe embora sejam as mesmas para meninos e meninas, ele admite que 
espera resultados diferentes baseados nos estereótipos, como os meninos tem mais força, as 
meninas correm menos, ou seja, o corpo é uma constante nas atividades dele e suas atividades 
não deixam de eleger o corpo ideal para a brincadeira, ou atividade. 

Ao se tratar das professoras, os corpos são homogeneizados as professoras costumam 
usr calça jeans e camiseta branca, quando questionei a coordenadora da Educação Infantil da 
cidade de Marília se esta era uma recomendação da Secretaria ela me disse que as professoras 
até preferiam trabalhar com estas vestimentas porque facilita a movimentação, mas por outro 
lado a professora deixa de ter uma identidade própria para se tornar a tia2. 

                                                           
2 A expressão tia sugere uma imagem de professora dócil, apolítica e mal preparada. (FREIRE,1997) 
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As rotinas escolares, também exigem um treinamento do corpo, por exemplo, as 
crianças que permanecerão o dia todo na escola, vivenciarão a maioria das atividades que 
fariam em casa na escola como alimentar-se, higiene, banho, comer dormir, acordar, brincar 
etc. O momento do banho, por exemplo, é um momento de exploração de seu próprio corpo e 
dos colegas, as crianças aprendem que é um momento prazeroso, onde a higiene é realizada 
em meio ao lúdico e com a presença de pessoas que a criança está acostumada a conviver. 

Geralmente essas atividades já estão determinadas pelos horários e por tanto são 
seguidas de músicas para alegrar as crianças e introduzi-las à atividade que será iniciada. 

Estas disciplinas corporais serão mantidas durante toda a vida escolar. São denominados 
por Louro (2000, p.17)de corpos escolarizados  

 
Um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por muitas horas e tem 
provavelmente a habilidade para expressar gestos ou comportamentos 
indicativos de interesse e de atenção, mesmo que falsos. Um corpo 
disciplinado pela escola é treinado no silêncio e num determinado modelo de 
fala; concebe e usa o tempo e espaço de uma forma particular. Mãos, olhos e 
ouvidos estão adestrados para tarefas intelectuais, mas possivelmente 
desatentos ou desajeitados para outras tantas. 

 
Assim, mesmo que de forma sutil os corpos estão sendo instruídos e construídos por 

meio de observações, brincadeiras e atividades pedagógicas. As lições ensinadas são 
evidentes a heterossexualidade é o padrão social que deve ser seguido, os corpos das 
professoras passam desapercebidos, pois elas representam um ser assexuado, assim como a 
criança que também não pode perder sua inocência, para qualquer tipo de curiosidade. 
(BERNARDI, 1985) 

O único que pode ser considerado sexuado é o professor, mesmo de forma inquietante 
para seus pares; será que é gay? Será que se interessa demais por crianças ao ponto de 
representar um perigo? Será que sabe cuidar das crianças assim como elas? Ou seja, mesmo 
que representando um problema até que não se saiba realmente quem ele é, ele é diferente, 
merece atenção tem corpo, elas não. 

Dessa forma, é possível perceber que a sexualidade está contida na Educação Infantil de 
todas as formas, mesmo assim ela é considerada como um momento esporádico que alguma 
criança se toca se conhece ou tenta conhecer o corpo do outro. A sexualidade se mantém 
como um tabu, que todos sabem que existe e que precisa ser trabalhada, mas pela falta de 
formação e, portanto, medo de errar, acaba se tornando uma questão ignorada e 
desconsiderada. 

Como afirma Louro (2012) ignorar a existência da sexualidade na escola, não a manterá 
fora, pois ela está inserida na sociedade e também reproduz modelos de homens e mulheres, 
ela cuida e vigia corpos, ela define qual é o padrão normativo que devemos seguir, ou seja, ela 
nos prepara.  

Sendo assim, uma formação que nos ajude a vivenciar todas essas experiências e seja 
capaz de saciar a curiosidade que está por trás da sexualidade, é o ideal para todas as idades 
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para que tenhamos clareza das escolhas a fazer e que tenhamos as ferramentas certas para que 
essas escolhas sejam feitas.  
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UM HOMEM É UM HOMEM, OU SÓ ESTÁ ÀS MARGENS DELE? 

Vanderson de Souza Neves1 
 

Introdução 
 
A manifestação do duplo vem se tornando cada vez mais comum no âmbito literário, e 

no gênero dramático não poderia ser diferente.  
 

O tema literário do duplo aparece com uma insistência particular no século 
XIX (Hoffmann, Chamisso, Poe, Maupassant e Dostoievski são os seus 
ilustradores mais célebres); mas sua origem é evidentemente muito antiga, 
pois os personagens de Sósia ou de irmão-gêmeo ocupam um lugar 
importante no teatro antigo, como no Anfitrião ou em Os Menecmas, de 
Plauto (ROSSET, 1998, p.74). 

 
Apesar da “aparente” limitação em se representar o insólito no teatro, alguns 

dramaturgos, tem desempenhado o Dappelgänger (duplo) de forma inigualável. Um exemplo 
disso é a peça Um homem é um homem de Bertolt Brecht, onde a duplicidade ocorre em um 
âmbito psicológico ligado a identidade do ser humano. 

A história, aparentemente simples, de um estivador que sai em certa manhã para 
comprar um peixe para o almoço, e acaba assumindo a identidade de um soldado (Jiraiah Jip) 
em plena a Segunda Guerra Mundial, nos leva a pensar na desconstrução do homem, que se 
adapta tão magistralmente ao contexto em que vive, e acaba sendo moldado por uma 
sociedade que nos priva de escolhas. Para ilustrar esse fato, temos o personagem Galy Gay, 
que é tão mutável em sua essência, ao ponto de afirmarem que, se jogado em “[...] uma lagoa, 
em dois dias cresce membrana entre os seus dedos (BRECHT, 1991, p.175). 

Galy Gay, além de, uma dupla personalidade, trás em Jiraiah Jip uma representação 
empírica de seu próprio eu, pois, “a literatura tem a vocação de pôr em cena o duplo, 
invalidando o princípio de identidade: o que é uno é também múltiplo’ [...] (BRUNEL, 2000, 
p.282). 

 
Às margens de ser outro homem 

  
INTERLÚDIO Dito pela viúva Leokadja Begbick 
O senhor Bertolt Brecht afirma: um homem é um homem. E isso qualquer 
um pode afirmar. Porem o senhor Bertolt Brecht consegue também provar. 
Que qualquer um pode fazer com um homem o que desejar. Esta noite, aqui, 
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como se fosse automóvel, um homem será desmontado [...] E depois, sem 
que dele nada se perca será outra vez montado. [...] Para a sua nova função 
estará corretamente adaptado. Mas, se não o vigiarmos, ele poderá se tornar 
Da noite para o dia, um assassino vulgar (BRECHT, 1991, p. 181-182). 

 
A metamorfose, ou melhor, a desmontagem, pela qual Galy Gay passa na peça, nos 

remete a dupla identidade do personagem, que diante dos olhos do espectador/leitor, se 
reconstrói, e como, um reflexo no espelho, seu duplo vai sendo moldado, a cada página, até 
que de Galy Gay, nada mais reste. 

Indubitavelmente não nos causa “[...] surpresa que, na literatura, questões relacionadas 
com a identidade sejam com frequência entendidas como manifestações do duplo” (LAMAS, 
2004, p.46). Brecht consegue fazer com que seus personagens Galy Gay e Jiraiah Jip (que 
coincidentemente trazem em seus nomes um duplo “G.G.” e um duplo “J.J.”), troquem de 
identidade em um nível tão abstrato, que o próprio Galy Gay poderia ser visto como Jiraiah 
Jip ao final da peça. 

A questão da identidade (dupla identidade) vem pautada na peça Um homem é um 
homem, por intermédio da simbologia abarcada no passaporte militar “Um homem a qualquer 
momento pode ser substituído por outro, mas não existe nada de mais sagrado do que um 
passaporte” (BRECHT, 1991, p.151). Nessa fala do personagem Uria (um dos soldados), fica 
evidente a desconstrução do ser humano em contra partida à solidificação do documento 
(passaporte militar) [...] já que minha pessoa é duvidosa, que ao menos os documentos que 
demonstram sua veracidade sejam de uma solidez à toda prova (ROSSET, 1998, p.102).  

Clément Rosset, trás em seu livro intitulado O real e seu duplo: ensaio sobre a ilusão, 
uma interessante reflexão acerca da dupla identidade: 

 
Talvez o fundamento da angústia, aparentemente ligado [...] à simples 
descoberta que o outro visível não era o outro real, deva ser procurado num 
terror mais profundo: de eu mesmo não ser aquele que pensava ser. E, mais 
profundamente ainda, de suspeitar nesta ocasião que talvez não seja alguma 
coisa, mas nada. (1998, p.81). 

 
Pautado nas observações de Rosset, podemos firmar uma linha de pensamento que faz 

de Galy Gay um personagem que se consolidou como um inigualável soldado, mas enquanto 
ele mesmo, não era ninguém “URIA – Isso basta. Isso tem de fabricar um novo Jip. Não se 
deve dar muita importância às pessoas. Um é nenhum “(BRECHT, 1991, p.175). 

 
Quando um homem não é mais um homem 

 
Ao final da peça nos deparamos com um Jiraiah Jip que já não se sustenta mais como 

soldado, o personagem não apenas perdeu seu passaporte militar, como também perdeu sua 
identidade moral. Pois para Jip, assumir a identidade de Galy Gay, não é uma escolha, mas 
sim, uma ausência de opção. 
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GALY GAY volta-se para Jip – [...] Claro, você precisa de um passaporte. 
Senão, sem passaporte, quem é que vai deixar você andando por aí? Polly, 
vai buscar ali na caixa de munições, [...] aquele velho passaporte desse Galy 
Gay, com que você uma vez zombou de mim. Polly vai correndo. Um 
homem que passou uma temporada no meio dessa ralé, [...] sabe como é bom 
ter consigo qualquer coisa preto no branco. Porque, olhe: hoje em dia, a toda 
hora, querem nos roubar o nome. Eu sei o quanto vale um nome. Ah, 
rapazes, por que antes, em vez de Galy Gay, vocês não me chamavam de 
“ninguém”? Essas brincadeiras são perigosas. E podem acabar mal. Mas 
chega: já não se fala mais nisso! Dá a Jip o passaporte. Tome o seu 
passaporte, pegue. O senhor ainda quer alguma outra coisa? (BRECHT, 
1991, p.215). 

  
O que podemos observar nesse trecho da peça é uma duplicata de papéis, onde Gay 

interpreta o papel de Jip, e à Jip só lhe resta aceitar o papel de estivador, que apesar de 
simplório, acaba sendo melhor que “nenhum”. Pois de acordo com Berenice Sica Lamas, [...] 
a vida é processo, o caminho não está traçado: ao longo da jornada, o ser humano escolhe 
suas rotas. A vida constrói o ser humano, e a existência é por esse construída, em um processo 
dialético de interação” (2004, p. 13). 

Galy Gay trás em si Jiraiah Gip, assim como o contrário é verdadeiro. Um personagem 
carrega a essência do outro em seu próprio eu. Enquanto separados, os personagens nos 
apresentam apenas o duplo de suas identidades, mas juntos a duplicidade atinge um nível 
quase absoluto.  

  
Considerações finais  

 
Apesar da peça, Um homem e um homem estar pautada em uma questão política em que 

o individuo é forçado a assumir uma identidade, aqui decidimos seguir uma vertente em que a 
manifestação do duplo é consolidada através de uma ligação indubitável entre um Galy Gay 
que vive às sombras de sua própria identidade, e um Galy Gay que tem sua verdadeira 
identidade materializada em Jiraiah Jip, pois para o personagem, a representação de seu 
segundo papel é verossímil aos seus mais íntimos anseios. Essa representação de mais de um 
papel em cena caracteriza, não somente, um metapersonagem (personagem representando 
outro personagem), mas também sintetiza uma das mais importantes teorias de Bertolt Brecht 
acerca da representação, em que o dramaturgista afirma que a consciência dramática de uma 
personagem pode chegar a um nível tão complexo de representação que será capaz de 
modificar o ser humano. 

 
O homem, no sistema capitalista, é um ser em luta contra uma engrenagem 
social que promove a sua desintegração, ao mesmo tempo que aparenta e 
declara agir em defesa de sua liberdade individual (GOMES, 1996, p.15). 
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LITERATURA INFANTIL E ESTRATÉGIAS DE LEITURA: O PROFESSOR 
COMO MEDIADOR DE LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES 

Vanessa Bataus1 
  

A diferença, acerca da compreensão, é que os 
leitores trazem ao texto questões implícitas sobre o 

significado, em vez de sobre as letras ou palavras. O 
termo identificação do sentido também ajuda a 

enfatizar que a compreensão é um processo ativo. O 
significado não reside na estrutura de superfície. O 

significado que os leitores compreendem a partir do 
texto, é sempre relativo àquilo que já sabem e àquilo 

que desejam saber.  
Frank Smith 

 
O trecho acima nos remete a uma concepção de leitura como compreensão, um ato no 

qual atribuímos sentido ao escrito, não nos limitando a um processo de decodificação. Desse 
modo, para que o aluno pratique a leitura como atribuição de sentido, precisa aprender certas 
atitudes que fazem parte da conduta leitora experiente, e o professor pode ter um papel 
fundamental nesse processo, ensinando-lhes ações intelectuais que lhes permitam colocar a 
compreensão como objetivo de sua leitura, mobilizando várias estratégias de leitura para 
atingir esse objetivo, colocando em prática diferentes operações mentais no ato de ler.  

Entretanto a escola, ao tentar inserir o aluno no mundo da cultura escrita, apresenta, 
muitas vezes, fragilidades nesse trabalho, principalmente quando impõe a leitura como algo 
obrigatório ou quando propõe atividades em que o aluno se torna um mero receptor de 
palavras e códigos, longe de entender o significado e o sentido da leitura. Isso porque a 
concepção de leitura como compreensão, atribuição de sentidos, diálogo entre texto e leitor 
não é predominante entre os professores de um modo geral, pois muitos docentes ainda 
recorrem a antigas e, teoricamente, superadas práticas relacionadas ao ensino da leitura, 
apoiadas principalmente na leitura decodificada e oralizada. 

Ao perceber tal premissa, a coordenadora da escola, parceira de minha pesquisa de 
mestrado, já concluída, propôs ao grupo de professoras o estudo de um capítulo da obra Ler e 
compreender: estratégias de leitura (SOUZA, et all, 2010). Nesse sentido, minha intenção 
durante a pesquisa foi a de compreender a concepção da coordenadora pedagógica da escola 
quanto às estratégias de leitura apresentadas ao grupo docente e sua mediação para o trabalho 

                                                           
1 Pedagoga pela Faculdade de Filosofia e Ciências (F.F.C.) – UNESP – Marília – SP (Brasil), Mestre pela 
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de formação continuada com as professoras durante o HEC2, bem como fazer a análise de sua 
implementação pelas professoras, avaliando como mediaram a aprendizagem de estratégias de 
leitura em suas salas de aula, tendo a literatura infantil como material de leitura para o 
desenvolvimento desse trabalho. 

Girotto e Souza (2010), autoras estudadas pela coordenadora para formular os HECs, 
apresentam as seguintes estratégias de leitura: o conhecimento prévio, que é o momento em 
que o leitor ativa conhecimentos que já possui em relação ao que está sendo lido, a conexão, 
que permite à criança ativar seu conhecimento prévio fazendo conexões com aquilo que está 
lendo, a inferência, compreendida como a conclusão ou interpretação de uma informação que 
não está explícita no texto, a visualização, onde podemos criar imagens pessoais, o que 
mantém nossa atenção e permite que a leitura se torne significativa, as perguntas ao texto, que 
podem ser respondidas no decorrer da leitura com base no texto ou com o conhecimento do 
próprio leitor, a sumarização, que parte do pressuposto de que precisamos sintetizar aquilo 
que lemos e, por fim, a estratégia de síntese, que ocorre quando articulamos o que lemos com 
nossas impressões pessoais, reconstruindo o próprio texto, elencando as informações 
essenciais e modelando-as com o nosso conhecimento. 

As autoras do capítulo sobre as estratégias de leitura citadas utilizam as nomenclaturas 
apresentadas, tendo por base essa abordagem metodológica à luz da teoria metacognitiva de 
autores norte-americanos como Harvey e Goudvis (2008), Presley (2002), Owocki (2003), 
dentre outros citados no livro em questão, criando diálogos com teorias de leitura de autores 
contemporâneos. 

Mas, para que o trabalho com as estratégias de leitura cumpra seu objetivo de contribuir 
para a formação de leitores, é preciso que o professor tenha clareza de que, ao ensinar tais 
estratégias, está ensinando a seus alunos leitores modos de pensar, fazendo com que 
compreendam quais as atitudes e procedimentos que leitores experientes utilizam ao ler e não 
ensinando apenas técnicas a serem utilizadas no momento da leitura. O professor, ao 
promover um ambiente onde as estratégias de leitura, como operações mentais, possam ser 
apropriadas e utilizadas pelos alunos, ajuda-os a pensar, questionar, argumentar, opinar, ouvir 
outras opiniões e reformular seu pensamento. 

Entretanto, durante as observações nos HECs, foi possível perceber que as estratégias 
de leitura estiveram presentes nos encontros como técnicas a serem aplicadas em sala de aula, 
pois a prioridade nessas reuniões foi a de apresentar a parte prática das estratégias (como as 
professoras deveriam implementá-las com seus alunos) em detrimento dos estudos teóricos 
que dão suporte a elas, o que revela indícios da representação formulada pela coordenadora 
sobre as estratégias de leitura, como mera técnica para um ensino mecanizado do ato de ler. 

                                                           
2 O Horário de Estudo Coletivo concretiza-se em encontros semanais, chamados HECs, nos quais se reúnem 
todos os professores de uma unidade escolar, que deles participam em período contrário ao que lecionam, na 
proposição de aprofundamento teórico-metodológico, diante das partilhas de seus integrantes. No Ensino 
Fundamental, para aqueles que trabalham em seus anos iniciais, esses encontros ocorrem em todas as escolas da 
rede municipal de ensino de Marília. 



LITERATURA INFANTIL E ESTRATÉGIAS DE LEITURA: O PROFESSOR COMO MEDIADOR DE... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3289 

No processo, ficou evidente que as professoras passaram a inserir o ensino das 
estratégias de leitura em suas aulas muito mais devido a uma orientação da coordenadora, do 
que por considerarem necessária uma mudança de concepções e práticas no que diz respeito 
ao ensino e a prática do ato de ler, não se constituindo como mediadoras no processo de 
apropriação das estratégias de leitura por seus alunos, ou seja, no próprio processo de 
formação dos leitores mirins. 

Dos problemas observados, decorrentes da investigação, podem ser destacados: 
 

1) o despreparo da equipe pedagógica responsável em planejar e mediar os encontros de 
formação docente;  

2) a didatização das obras literárias por parte das professoras, de maneira a utilizar a 
literatura infantil para fins pedagogizantes em detrimento da atividade literária;  

3) as escolhas de livros literários não pensadas intencionalmente, ou ainda, a leitura de livros 
paradidáticos tidos como literários;  

4) o espaço-tempo na sala de aula destinado à leitura fruição fica restrito ao término das 
tarefas escolares – o que limita a leitura descompromissada de fins pedagógicos e/ou 
didatizantes;  

5) a biblioteca escolar não se constituiu como espaço fundamental para a formação de 
leitores. 

 
No conjunto, revelou-se um descompasso entre o discurso escolarizado sobre leitura, 

sobre a necessidade de empenho na formação de crianças leitoras, exposta nos HECs pela 
coordenadora pedagógica e a ausência de práticas efetivas de leitura da literatura infantil no 
contexto escolar.  

Assim, tendo em vista a preocupação da coordenadora em garantir mudanças de práticas 
relacionadas ao trabalho com a leitura e as obras literárias, é possível afirmar que para haver 
congruência entre as intenções e propostas da equipe gestora da escola com o trabalho 
pedagógico das professoras, é preciso uma formação continuada de qualidade que direcione as 
docentes não apenas a aderirem às novas metodologias, mas também a repensarem antigas 
concepções mediante estudos, discussões e reflexões, de modo a se constituírem como 
mediadoras na formação de crianças leitoras. Essa congruência permitirá que as práticas 
escolares promovam a formação do aluno como leitor autônomo, aquele pratica o ato de ler 
como compreensão e atribuição de sentidos. 
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LETRAMENTO ACADÊMICO: AS MANIFESTAÇÕES DE DIFICULDADES 
NAS PRÁTICAS DE LEITURA EM PEDAGOGIA 

Vanessa Faria1 
Miriam Marmol2 

 
Ao ingressar na universidade, os discentes de Pedagogia passam a ter contato com 

vários eventos de letramento, principalmente de práticas de leitura, muitas vezes 
desconhecidas por eles. São solicitadas leituras de diversos gêneros textuais, mais 
especificamente da esfera acadêmica como artigos científicos, verbetes, textos informativos e 
reportagens de divulgação científica. Pressupomos para esta discussão que os diferentes textos 
são base para as aulas que têm como princípio discutir o campo teórico existente em cada 
disciplina visando assimilação de um novo saber aos alunos. A prática de leitura desses 
diferentes gêneros são instrumentos fundamentais de formação, dentre as práticas pedagógicas 
existentes em cursos superiores. Sendo assim, a prática de leitura costuma ser, como sugere 
Andrade (2004: 125), “o instrumento de base para a condução das aulas”; “o fundamento das 
estratégias pedagógicas dos professores”. 

Sabe-se que ensinar a ler e compreender um texto não é uma questão simples, exige 
muito conhecimento do professor, principalmente por partir do conceito de leitura como um 
processo de interação entre leitor e texto. Ler não é apenas decodificar o texto, para ler 
necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de decodificação e 
aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias; precisamos nos envolver em 
um processo de previsão e inferência contínua, que se apoia na informação proporcionada 
pelo texto e na nossa própria bagagem (Solé, 1998, p.23). 

Verifica-se que muitos alunos têm inserido no ensino superior com defasagem no 
processo de leitura e apresentam dificuldades em compreender os textos solicitados, o que 
acaba dificultando a formação dos graduandos, já que os atos de leituras dos futuros 
professores são relevantes para a constituição de sua identidade profissional. E, nesse nível de 
ensino não há estratégias específicas para auxiliar o aluno que apresenta dificuldade, é um 
nível que propõe certa autonomia e individualismo na constituição das práticas acadêmicas.  

Este artigo tem como propósito levantar algumas reflexões sobre práticas no 
ensino/aprendizagem de leitura no contexto acadêmico; mostrar, a partir da visão dos 
discentes, as dificuldades que encontram ao ler os textos solicitados pelos professores e as 
práticas de leitura ministradas pelos docentes, pois se espera que o ato de ensinar a ler 
também possa fazer parte do ensino universitário, já que a leitura é um processo que necessita 
de várias estratégias de ensino. Nessa perspectiva a leitura não pode ser solicitada sem antes 
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um processo de contextualização do tema, do gênero e do assunto a ser abordado, pois os 
alunos ingressantes no curso de Pedagogia, e em outros cursos também, na maioria das vezes, 
não possuem conhecimentos prévios sobre questões específicas da área e muito menos 
familiaridade com os diversos gêneros acadêmicos.  

Cabe aos docentes universitários a compreensão de fato, do ato de ensinar a ler na 
universidade já que é nesse espaço que os gêneros mais legitimados são aqueles que fazem 
uso do discurso científico. Essa modalidade de escrita tem o objetivo de divulgar as pesquisas 
científicas, portanto tem um meio de circulação muito restrito, atingindo geralmente leitores-
especialistas da área, que conhecem o domínio do conhecimento e a metodologia utilizada. 
Assim, Zamponi (2005, p.169) diz que “como decorrência, o discurso torna-se hermético e 
impenetrável para um leitor não especialista”. 

Assis & Da Mata (2005) afirmam que a leitura desse gênero textual deve ser orientada 
pelos seus próprios fundamentos sociocomunicativos nas práticas discursivas em que se 
constituem, ou seja, entendendo o porquê e para que se esteja lendo ou escrevendo, o processo 
se torna mais significativo. De acordo com as autoras, é necessário que haja uma 
retextualização dos gêneros do domínio acadêmico-científico guiada por um modelo de 
ensino/aprendizagem que leve em conta as condições de produção, recepção e circulação 
desses gêneros e também a história de letramento dos professores em formação. Afinal, em 
uma concepção sociointeracionista da aprendizagem, os saberes pré-construídos do aluno-
professor em formação a respeito da linguagem são importantes (Kleiman, 2005). 

Dessa forma, podemos salientar que ler é compreender e que compreender é, sobretudo, 
um processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos ler. É um processo 
que envolve ativamente o leitor à medida que a compreensão que realiza não deriva da 
recitação do conteúdo em questão, deve-se dispor de recursos, como conhecimentos prévios, 
confiança nas próprias possibilidades como leitor, motivação e mediação nesse processo, 
afirma Solé (1998).  

Assim, quando se propõe a importância da retextualização dos gêneros do domínio 
acadêmico-científico, defende-se que tais textos, antes de serem entregues aos alunos, devem 
ser explicados, para que os estudantes possam contextualizá-los e trabalharem de forma mais 
significativa. Ao explicar um determinado texto, seria importante levar em consideração a 
linguagem e o vocabulário dos estudantes, para que possam realmente se apropriar dos 
conceitos científicos que circulam nos textos, pois o aluno-leitor tem que dialogar com 
diversas vozes e linguagens que se diferenciam a cada abordagem, permeadas por concepções 
de mundo e de sociedade, por um período histórico e por ideologias. Diante dessa situação, 
alguns estudos têm mostrado a dificuldade dos universitários de compreensão de textos e que 
os docentes se veem diante de “leitores que não conseguem fazer relações entre os vários 
aspectos contidos nos textos, que leem, mas não interpretam, que não têm um posicionamento 
crítico ante as ideias do autor” (SOLÉ, 1988, p. 45). 

Na busca por justificativas para esse problema, Britto (2003) afirma que muito se tem 
discutido sobre a formação desses estudantes nos níveis anteriores de escolarização, julgando 
que foi falho o desenvolvimento das capacidades de leitura e de interpretação de textos. No 
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entanto, o autor defende que o desenvolvimento dessas capacidades depende muito mais das 
formas de acesso à cultura hegemônica do que a qualidade de ensino da educação regular. 
Segundo Britto (2003: 187), “não se trata de dizer que o estudante não sabe ler e escrever de 
uma maneira geral, mas sim que não operaria com uma forma discursiva específica – o 
discurso acadêmico – pela qual a faculdade se identifica e é identificada”. Ou seja, os sujeitos 
começam a interagir com outras formas de discurso, com outros gêneros que são utilizados 
em práticas de letramento acadêmico. Sendo assim, cabe ao ensino superior, repensar suas 
práticas pedagógicas, principalmente com seus ingressantes que necessitarão de um processo 
de ensino para compreender esse novo universo de leituras acadêmicas.  

Os professores têm utilizado de diferentes estratégias didáticas para conduzir as 
discussões propostas tais como leitura em grupo e discussão; leitura recortada em partes lidas 
individuais ou em grupo; leitura com resenha; leitura com anotações das ideias principais do 
texto; discussão em forma de seminário; estudos dirigidos. Mas, o que se percebe é que se não 
houver uma mediação do docente para auxiliar os alunos a entenderem o universo dos textos 
científicos ainda vamos nos deparar com pouca compreensão leitora. 

O perfil dos alunos de pedagogia é um fator a considerar no processo de compreensão 
de textos. Pesquisas apontam que mais de 90% são provenientes de famílias de classe média, 
oriundas de escolas públicas e muitas vezes a primeira geração que consegue chegar ao ensino 
superior, com baixo capital cultural. São estudantes que na maioria das vezes trabalham o dia 
todo e não têm uma cultura de estudo e dedicação. Geralmente as leituras de artigos são 
solicitadas, mas poucos discentes cumprem a tarefa, contam na maioria das vezes com a 
retextualização dos docentes 

Pode-se concluir nesta reflexão que os desafios são muitos e que, para superarmos os 
desafios de formação de leitores proficientes e despertar nos alunos a necessidade de colocar a 
leitura como uma ferramenta indispensável de trabalho, serão necessárias práticas mais 
significativas e envolvimento de todos os docentes no processo de ensino da leitura que não 
finda nos anos escolares anteriores.  
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O CINEMA BRASILEIRO PRODUZINDO SENTIDOS SOBRE A INCLUSÃO 
SOCIAL EM TEMPOS DE IMPERATIVO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

Vanessa Gonçalves Melo1 
Angela Dillmann Nunes Bicca2 

 
A escolha do tema deste texto decorreu das problematizações que o campo dos Estudos 

Culturais em Educação, de vertente pós – estruturalista, levou-nos a fazer a respeito do 
destaque conferido a pessoas com Síndrome de Down em dois filmes produzidos no Brasil: 
City Down – A história de um diferente (2011) e Colegas (2013) que, portanto, estariam 
ensinando sobre a inclusão social em tempos de imperativo de inclusão escolar.  

Diferentes esforços de inclusão têm sido colocados em prática em escolas regulares, em 
especial, nas Salas de Recursos atendidas por educadores/as especiais. Esses esforços 
inclusivos são pautados por diretrizes oriundas, particularmente, da Declaração Mundial de 
Educação para Todos (UNESCO, 1990), da Declaração de Salamanca (BRASIL, 2004), da 
Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) e da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Porém, as compreensões sobre os 
esforços de inclusão não perpassam apenas os documentos referidos, elas fazem parte de uma 
rede discursiva muito maior da qual os filmes brasileiros que analisamos fazem parte. 

Os Estudos Culturais, ao tomarem a cultura como prática de significação, têm tornado 
possível fazer-se investigações que abarcam as chamadas Pedagogias Culturais (DUARTE, 
2002; KELLNER, 1995). Sob essa ótica, analisam-se os processos educativos relacionados 
aos meios de produção, de circulação e de troca cultural, tais como: televisão, revistas, 
publicidade, livros, turismo, filmes, desenho animado, histórias em quadrinho, brinquedos, 
entres outros. Todos eles, mesmo sem ter o propósito de ensinar algum conteúdo previamente 
estabelecido, assumem um caráter pedagógico, produzindo, reproduzindo e colocando em 
circulação uma série de saberes que participam da constituição de nossas identidades e 
subjetividades. Os filmes analisados, portanto, estão sendo entendidos como artefatos 
culturais que produzem significados sobre a inclusão social de pessoas com Síndrome de 
Down. Situação que permitiu-nos dizer que eles funcionam como uma importante forma de 
pedagogia.  

Dessa forma, o objetivo do estudo consistiu em investigar como as representações sobre 
a inclusão social, em particular a inclusão de pessoas com Síndrome de Down, estão presentes 
em filmes de longa metragem no cinema brasileiro. Valemo-nos, para esse propósito, do 
conceito de representação cultural na sua abordagem construcionista (HALL, 1997) que 
compreende a representação como processo de produção e estabelecimento dos significados 
para os seres e as coisas do mundo através da linguagem e não como forma da linguagem 
espelhar uma realidade supostamente existente.  

                                                           
1 Mestre em Educação, IFSUL, Pelotas, RS, vanessagomelo@gmail.com. 
2 Doutora em Educação, IFSUL, Pelotas, RS, angela.bicca@hotmail.com. 
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A Síndrome de Down na pedagogia do cinema 
 
A Síndrome de Down tem sido uma condição genética destacada em uma série de 

produções da mídia em que o tema abordado é a diferença e a inclusão de diferentes. Assim, 
na mídia, a genética aparece com bastante frequência como um ramo científico que é evocado 
quando o tema são as pessoas com Síndrome de Down. Em revistas, programas de televisão, 
manchetes de jornais e redes virtuais, por exemplo, como indicou Gilbert (2012), aparecem 
aspectos relativos a parentesco, risco genéticos, doenças geneticamente herdadas, programas 
de rastreamento genético, células-tronco, terapias gênicas, correlações entre genes específicos 
e comportamentos. 

O destaque a uma condição genética particular como forma de abordar o tema da 
diferença entre seres humanos constitui um dos focos importantes dos filmes City Down – a 
história de um diferente (2011) e Colegas (2013). No primeiro filme, o destaque a essa 
condição genética se dá com o nascimento de uma criança sem a Síndrome de Down em um 
mundo onde todos possuem esta condição. No segundo filme, confere-se destaque a Síndrome 
de Down com a existência de um Instituto que acolhe pessoas nesta condição. 

Os esforços de inclusão social têm, com frequência, valorizado a superação das mais 
diversas adversidades. Como pontuou Gilbert (2012), em uma série de situações, pessoas com 
Síndrome de Down, bem como seus familiares, são levadas a verbalizar, inspiradas em um 
modelo confessional religioso, situações que vivenciaram em função da referida síndrome 
buscando constituir de forma positiva as adversidades vividas. Nas últimas cenas do filme 
City Down – a história de um diferente (2011), o personagem principal (Fábio) faz um 
depoimento em público sobre seus esforços de superar os preconceitos vividos em função de 
ser diferente dos demais personagens. Com a voz de Fábio em off o filme apresenta imagens 
do momento em que seus pais o impedem de cometer suicídio. 

O filme Colegas (2013), por outro lado, se vale de elementos dos chamados road 
movies ou filmes de estrada (MARKENDORF, 2012) para destacar a transformação de seus 
personagens ao longo de uma viagem que teria transformado suas vidas. A viagem seria, 
então, bem mais do que um deslocamento físico pelas estradas percorridas ou o mero caminho 
para um destino previsto; a viagem representa uma transformação geral na vida dos 
personagens viajantes. 

Além disso, nos textos cinematográficos analisados, é recorrente o uso de diferentes 
formas de nomeação, tais como: esquisito, bonitinho, diferente, estranho, retardado, débil 
mental. As situações narradas nas cenas dos filmes ajudam a chamar a atenção para a 
impertinência de algumas nomeações bem como para a ambiguidade daquelas que se 
pretendem respeitosas. Dessa forma, os filmes chamam a atenção para a necessidade de 
nomear aqueles que são classificados como diferentes. Uma necessidade que não se verifica 
da mesma forma em relação àqueles que correspondem a algum padrão assumido como 
normal. Embora os esforços inclusivos constituam um instrumento de informação sobre as 
necessidades de diferentes pessoas, acabam contribuindo para reafirmar e fixar o que é 
considerado normal. Ou seja, os esforços de nomeação, mesmo quando se busca formas mais 
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respeitosas, não eliminam a existência de algum parâmetro que permita classificar os sujeitos 
como normais ou como anormais, a norma está presente. 

As histórias narradas nos analisados são perpassadas por processos de normalização. 
Segundo Foucault (2008) a norma pode se estabelecer a partir da produção de saberes sobre 
uma determinada população, valendo-se de princípios científicos e do uso da estatística. 
Nesse caso, a norma é requerida para conduzir as condutas dos indivíduos, normalizando a 
todos aqueles que apresentam algum desvio da curva de normalidade.  

O filme City Down – a história de um diferente (2011) confere destaque ao modo como 
teria se estabelecido o que é normal procedendo uma inversão da normalização. As situações 
dramáticas do filme ocorrem quando uma criança sem a Síndrome de Down nasce em um 
mundo em que todas as pessoas a possuem. Porém, essa estratégia não elimina a existência de 
um padrão que se estabelece para classificar os seres. Paradoxalmente, ao mudar o padrão, 
reafirmar-se a estranheza em relação a qualquer pessoa que não corresponda a ele e mantém-
se a norma como forma de classificar os indivíduos (GILBERT, 2012). 

O filme Colegas (2013) coloca em ação a estratégia de mostrar que há várias diferenças 
entre os seres humanos. Dessa forma, é muito difícil que cada indivíduo corresponda 
exatamente ao padrão normal, haveria sempre algum desvio. Porém, o efeito pode ser outro, a 
estratégia de normalização empregada pode levar a leitura de que “normal” equivale a “igual” 
como mostrou Gilbert (2012). 

Por fim, as estratégias de inversão da normalização e de multiplicação das diferenças 
presentes nos filmes discutidos, embora possam possibilitar alguns questionamentos aos 
modos como a norma funciona classificando e hierarquizando os sujeitos, reafirmariam e 
atualizariam os modos de existência e de funcionamento da norma. Como mostrou Lopes 
(2011), essa tem sido a tônica de uma infinidade de ações que visam à inclusão educacional 
escolar e que estariam em consonância com os esforços mais amplos e educar a todos para 
que esses tornarem-se cada vez mais responsáveis por si mesmos. 
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UMA ANÁLISE NARRATIVA SOBRE APRENDIZAGENS EM UMA 
COMUNIDADE INVESTIGATIVA 

Vanessa Moreira Crecci1 
 

E nas margens do rio San Juan, o velho poeta me disse que não 
se deve dar a menor importância aos fanáticos da objetividade.  

– Não se preocupe – me disse.  
– É assim que deve ser. Os que fazem da objetividade uma 
religião, mentem. Eles não querem ser objetivos, mentira: 

querem ser objetos, para salvar-se da dor humana.  
Eduardo Galeano, Celebração da Subjetividade, 1991. 

 
Um pedido de licença... 

 
Talvez pela ingênua tentativa de racionalizar a pesquisa, não costume ser dada as 

tentações da primeira pessoa do singular. Talvez pelo medo do que possa encontrar ou, até 
mesmo, para salvar-me da dor humana, fique escondida atrás do “nós” achamos ou do “nós” 
acreditamos... Por outro lado, talvez, goste mesmo da sedutora ideológica dialogia do “nós”. 
Em todo caso, nesta breve análise narrativa, peço licença para expor o meu próprio vir a ser... 

 
Algumas memórias e aprendizagens...  

 
A história que tenho para contar começou em 2006, por ocasião do ingresso no curso de 

Pedagogia (FE-Unicamp) e acesso a uma bolsa trabalho, do Serviço de Apoio ao Estudante 
(SAE/Unicamp), para atuação no “Grupo de Sábado” (GdS). Enquanto comunidade de 
aprendizagem docente, o GdS é um espaço de discussão, investigação e escrita sobre o 
ensinaraprender2 matemática, que congrega professores, pesquisadores e futuros professores 
(Figura 01).  

 

 
Figura 1 - Participantes do GdS 

                                                           
1 Doutoranda em Educação; FE-Unicamp; Campinas, SP. E-mail: vancrecci@gmail.com. 
2 Utilizo essa palavra composta, pois “ela expressa a complexidade e a dialética de como percebemos a relação 
entre o ensino e a aprendizagem” (CARVALHO & FIORENTINI, 2013, p.11). 
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Embora, os encontros ocorram na universidade, não se trata de um grupo regulado ou 
burocratizado institucionalmente. Desse modo, a participação é livre e tem se caracterizado 
como espaço fronteiriço entre escola e universidade. Para compreender melhor o que ocorre 
nesse contexto, passo a palavra...  

 
As comunidades fronteiriças se situam na fronteira entre a escola e a 
universidade e possuem, normalmente, mais liberdade de ação e de definição 
de uma agenda própria de trabalho e estudo, sem serem monitoradas 
institucionalmente pela escola ou pela universidade. A fronteira é um lugar 
livre onde podem se reunir interessados de comunidades diferentes que se 
aventura na construção e problematização do conhecimento, podendo ser 
também investigativas. Por outro lado, é também lugar de perigo, de 
transgressão do instituído na escola e na academia. Tendo em vista as 
diferentes origens de seus participantes, os encontros tendem a ser 
entremeados por narrativas de acontecimentos que ocorrem nas comunidades 
de origem de cada um. Entretanto, o que se produz e se aprende nessa 
comunidade tem forte impacto na vida pessoal e profissional de cada 
participante. (FIORENTINI, 2013, p. 162) 

 
E é nessa comunidade fronteiriça que em oito anos de participação tenho assumido 

diferentes condições (Figura 02, 03). 
 

  
 

Figura 2 - Encontro sobre Planejamento de Aulas de Matemática 
 



UMA ANÁLISE NARRATIVA SOBRE APRENDIZAGENS EM UMA COMUNIDADE INVESTIGATIVA 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3301 

 
      

Figura 3 - Encontro sobre Avaliação em Aulas de Matemática 
 
Quando iniciei minhas atividades, estava sem muitas expectativas de me identificar com 

o grupo. No primeiro encontro de 2007, o professor Dario, um dos fundadores do grupo, 
começou fazendo uma retrospectiva do que vem sendo o grupo de sábado, e ressaltou que: 

 
(...) o grupo constitui-se em uma comunidade de professores e investigadores 
interessados em assumir, eles próprios, os desafios de melhorar a prática do 
ensino de matemática nas escolas e de desenvolver-se profissionalmente, 
tendo como aportes a reflexão, a colaboração, a investigação e a escrita 
sobre a prática do ensino da matemática nas escolas. Ou seja, no GdS, os 
professores aprendem e desenvolvem-se profissionalmente pelo simples fato 
de participar e compartilhar ativamente suas experiências, reflexões e 
investigações sobre a prática do ensino da matemática nas escolas. (Excerto 
da memória do encontro do dia 10/02/2007). 

Dando um destaque à questão da colaboração entre os diferentes sujeitos que participam 
do grupo, o professor acrescentou que uma alternativa para enfrentar os problemas trazidos 
pelos professores da escola e a mudança da prática escolar, é a parceria entre professores 
formadores, professores da escola e os futuros professores em um trabalho colaborativo. Os 
professores formadores podem colaborar com: “os aportes teóricos e metodológicos que 
promovem a análise e o estranhamento das práticas dos professores, e as experiências e 
conhecimentos relativos à educação matemática e à educação”. Enquanto que os futuros 
professores podem colaborar com o “domínio da informática, da matemática e da didática 
atual”. E os professores da escola, colaboram com “o conhecimento experiencial relativo ao 
ensino nas escolas atuais em diferentes contextos”. Ainda, segundo o professor, esta 
comunidade de prática de trabalho colaborativo se pauta no “diálogo cultural, cientifico e 
profissional tendo como foco de estudo problemas e desafios da prática docente na escola” 
(Figura 02). 
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Figura 4 - Excedentes de visão, GdS 
 
Após tais colocações foi a vez de cada participante, ou seja, os professores das 

diferentes escolas da região de campinas se apresentarem e indicarem o que gostariam de 
discutir no ano de 2007. A partir de situações do cotidiano de suas práticas pedagógicas 
vivenciadas em diferentes contextos, os professores indicaram os seguintes assuntos: 
condições dos professores da escola pública, alunos defasados em idade e aprendizado, 
alunos com necessidades especiais, progressão continuada, relação professor titular e 
professor especialista em educação especial, estatística na educação de jovens e adultos, 
currículo, formação de professores, ensino para deficientes auditivos, fracasso escolar e 
escrita no ensino-aprendizagem da matemática. 

Logo no primeiro encontro percebi que não se tratava de um grupo de matemáticos 
preocupados em encontrar apenas o valor de “x” ou “y” o que até então receava, mas de um 
grupo de professores de matemática preocupados em investigar, refletir e compartilhar suas 
práticas de sala de aula, e assim fui me animando. Considerei, ainda, de extrema relevância os 
diversos assuntos propostos pelos professores como temas para estudos.  

Quando, neste mesmo encontro, passamos ao planejamento dos próximos, observei que 
não havia uma relação hierárquica estabelecida no grupo, uma vez que a coordenação do 
encontro era revezada entre todos. Colaborando para além de minhas funções, como futura 
professora, pude constituir uma dimensão única de meu saber docente construído nesse 
espaço colaborativo. Como pesquisadora, comecei a desenvolver uma sensibilidade nas 
relações de alteridade com professores da escola.  
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No ano seguinte, em 2009, engajada pelas discussões sobre currículo no GdS3 procurei 
o professor Dario para orientar meu trabalho de conclusão de curso (TCC). Investigamos 
como os professores de matemática utilizaram o material a eles enviado pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo (Seesp). E, como fizeram a gestão do currículo proposto 
por esse programa e quais as implicações dessa política no processo de desenvolvimento 
profissional do professor e na constituição de sua profissionalidade docente.  

Os sujeitos desta pesquisa foram professores que lecionavam matemática na rede 
estadual de educação do Estado de São Paulo. Os resultados do estudo apontaram que se a 
intenção da Seesp foi mobilizar os professores para que implementassem, em todas as escolas, 
um currículo mínimo de matemática, a presente pesquisa mostrou que, na prática, isso foi 
pouco eficaz.  

Ao finalizar este estudo, em síntese, consideramos que os professores investigados, 
embora pressionados para porem em prática tal proposta curricular, demonstraram capacidade 
de resiliência diante das pressões externas, sobretudo quando contavam com apoio de grupos 
de estudo ou da própria comunidade escolar. Outro resultado mais subjetivo, foi o fato de ter 
iniciado um processo de escuta sensível nas entrevistas semiestruturadas que realizei com 
professores da escola por ocasião dessa experiência. Em cada entrevista, uma vida de 
professor que se revelava em seu devir.  

E foi partir das valiosas e fundamentais interlocuções com meu orientador – que 
considero ter me engajado na comunidade acadêmica – e com as leituras realizadas e o 
trabalho de campo, que minha relação com a pesquisa começou a ficar mais apurada. Aos 
poucos, fui me identificando com essa prática. Muitas questões acerca da profissionalidade 
docente, também, emergiram dessa iniciação científica. O que fazia com que, sobretudo, os 
professores participantes de grupos de estudo tivessem uma prática de resistência às políticas 
de homogeneização do currículo? A partir dessas experiências constituídas nessa comunidade, 
emerge uma pesquisa de doutorado sobre: o desenvolvimento profissional e a 
profissionalidade docente em comunidade investigativas de professores que ensinam 
matemática. História que estou começando a contar!  
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UM PROFESSOR ESCOLAR EM UMA COMUNIDADE INVESTIGATIVA - 
ANÁLISE NARRATIVA DE SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL1 

Vanessa Moreira Crecci2 
Dario Fiorentini3 

 
Introdução 

 
Nesta breve análise narrativa, temos como foco o desenvolvimento profissional (DP) de 

um professor de matemática, participante há oito anos de uma comunidade investigativa, 
denominada Grupo de Sábado4 (GdS). Desde 1999, esse grupo conta com a participação de: 
(1) docentes de matemática da escola básica, interessados em estudar, refletir e investigar 
sobre ensinaraprender5 matemática nas escolas; (2) professores universitários, mestrandos e 
doutorandos, interessados em investigar o processo de formação contínua e de DP de 
professores em um contexto colaborativo de reflexão e investigação sobre a prática. 

Cabe destacar que partimos de uma concepção de DP que ocorre “como um processo 
contínuo que tem início antes de ingressar na licenciatura, estende-se ao longo de toda sua 
vida profissional e acontece nos múltiplos espaços e momentos da vida de cada um, 
envolvendo aspectos pessoais, familiares, institucionais e socioculturais” (FIORENTINI, 
2008, p. 4-5). Desse modo, para compor a história de Roberto, tecemos uma análise narrativa, 
na qual nos interessa destacar seus modos de organizar, produzir sentido e compreender as 
experiências vividas nesse grupo.  

Assim, mediante sua participação no GdS, problematizamos as ressignificações e 
mudanças de relação com a(s) matemática(s), com os estudantes, com a própria prática 
pedagógica e a comunidade escolar. O material de análise constitui-se de respostas do 
professor a um questionário com perguntas abertas e da textualização de uma entrevista 
semiestruturada concedida por ele. Acerca dos aspectos éticos do estudo, informamos que 
essa narrativa foi revisada/validada pelo próprio protagonista.  

 
História de Desenvolvimento Profissional do Professor Roberto 

 
 Roberto graduou-se nos anos de 1990 em licenciatura e bacharelado em um curso de 

matemática oferecido por uma comunidade rigorosa e exigente. Subjacente às práticas 
socialmente naturalizadas desse contexto, com altos índices de reprovação nas disciplinas de 

                                                           
1 Essa análise narrativa faz parte de uma pesquisa de doutorado financiada pela Fapesp (13/12927-1) que integra 
um projeto maior do segundo autor CNPq (PQ 1D – Processo 307476/2010-3).  
2 Doutoranda em Educação; Unicamp; Campinas, SP. E-mail: vancrecci@gmail.com. 
3 Doutor em Educação; Unicamp, Campinas, SP. E-mail: dariof@unicamp.br. 
4 O GdS reúne-se quinzenalmente, aos sábados de manhã.  
5 Utilizamos essa palavra composta, pois “ela expressa a complexidade e a dialética de como percebemos a 
relação entre o ensino e a aprendizagem” (CARVALHO & FIORENTINI, 2013, p.11). 
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formação matemática e a desvalorização (com reduzia carga horária) das disciplinas de 
formação didático-pedagógica, parecia estar implícita a crença de que para ensinar 
matemática, bastava ao futuro professor saber muita matemática. Para essa comunidade de 
matemáticos, apropriar-se de conteúdos matemáticos era o que mais importava na formação 
inicial e no DP de professores. Desse modo “a prática do professor de matemática pode ser 
vista como essencialmente prática, bastando a ele apenas o domínio técnico-formal do 
conhecimento matemático” (FIORENTINI e OLIVEIRA, 2013, p. 920).  

Nessa comunidade, Roberto destacou-se por sua eficiência ao conseguir ser aprovado 
com boas notas nas disciplinas especificas da matemática, tendo, logo após a conclusão da 
graduação, ingressado no mestrado em Matemática Pura. Nessa época, o professor revela que 
nem sabia a diferença entre matemática e educação matemática, sendo comum não valorizar 
as disciplinas pedagógicas (entrevista).  

Esse tipo de formação, marcado pelo “paradigma do exercício e por uma abordagem 
mais algorítmica ou sintática do que semântica (de produção e negociação de significados) 
dos procedimentos e ideias da matemática escolar (FIORENTINI e OLIVEIRA, 2013, p. 
917), na história de Roberto, foi posto à prova por ocasião de seu ingresso como professor de 
matemática, em uma rede municipal. Nessa outra comunidade, constatou que sua formação 
inicial com toda “aquela matemática”, não foi suficiente para lidar com a complexidade que 
encontrou em sala de aula, como as dificuldades de aprendizagem e a diversidade social e 
cultural dos estudantes. Desse modo, ao preparar as primeiras aulas, confessa que foi no livro 
didático e selecionou o que seria dado e a sequência dos conteúdos do ano inteiro (entrevista). 

Já em seu contexto profissional, apesar de atuar em uma rede pública que valoriza o 
profissional em termos salariais e oferece continuamente cursos aos docentes, também, dá 
indícios de não existir projetos da rede de DP em condições de problematizar sua realidade 
que viabilize mudanças em seu fazer docente. Para Roberto, se fala muito em formação 
continuada mas, na prefeitura, formação continuada são cursos que muito rápidos e que 
conversam com a realidade (entrevista).  

Se, enquanto professor iniciante, deparou-se com uma formação centrada no conteúdo 
matemático, depois, Roberto, em sua comunidade profissional, parece ter passado por uma 
formação “descontínua em relação à sua prática docente na escola, pois não a toma como 
ponto de partida e objeto de estudo e problematização nos encontros de formação. 
Descontínua também em relação à frequência, pois é oferecida de tempos em tempos, com 
grandes intervalos de interrupção. (FIORENTINI, 2008, p. 61). 

Foi apenas em 2006, mediante participação em um projeto desenvolvido em sua escola 
por um grupo de pesquisa da FE/Unicamp, que soube do GdS (Figura 1). Interessou-se 
imediatamente por participar dessa outra comunidade, considerando sua necessidade de 
envolvimento com um grupo especificamente voltado a discussões sobre a prática de 
ensinaraprender matemática na escola. Nesse novo contexto, deparou-se com a perspectiva de 
que os professores se desenvolvem profissionalmente “quando geram conhecimentos locais 
da prática através do trabalho em comunidades investigativas para teorizar e construir seu 
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trabalho conectando ao contexto social, cultural e político” (COCHRAN-SMITH e LYTLE, 
2002, p. 2465).  

 

 
 

Figura 5 - Dinâmica Colaborativa GdS 
 
Mediante participação ativa nessa comunidade, onde vem problematizando sua prática 

docente e refletindo sobre o ensinaraprender matemática em uma comunidade em que os 
participantes possuem diferentes excedentes de visão, há mais de oito anos o professor vem 
apresentando diferentes indícios de seu desenvolvimento profissional. E verbaliza mudanças 
na relação com o saber matemático: 

 
Eu gosto da matemática pura, tanto que fui para o mestrado. Eu acho a 
matemática muito bonita. Mas, como participante do grupo, compreendi que 
era aquele professor que gosta de matemática e quer que o aluno seja 
matemático, quer que o aluno demonstre e que o aluno também ache bonito 
aquilo. Então, quando eu me dei conta de que existe a educação matemática, 
comecei a questionar, a matemática é bonita para quem? Que matemática? 
De repente, esta não é a perspectiva do aluno da escola (Entrevista). 

 
Ou seja, para Roberto, no contexto escolar, parece não fazer mais sentido “(...) falar de 

uma Matemática (com letra maiúscula), mas de matemática (com letra minúscula) ou então de 



UM PROFESSOR ESCOLAR EM UMA COMUNIDADE INVESTIGATIVA - ANÁLISE NARRATIVA DE... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3308 

matemáticas, pois as matemáticas são múltiplas, dependendo do contexto de prática social 
(...)” (FIORENTINI e OLIVEIRA, 2013, p. 922). 

Sobre a influência do GdS na mudança de suas crenças, Roberto destaca que seu  
 

(...) principal aprendizado é o olhar sobre o aluno. Não vejo mais apenas o 
resultado final que o aluno apresenta em vista daquilo que foi planejado e 
marcado como objetivo. Diria até que muitas vezes o resultado final fica em 
segundo plano. Agora, valorizo o caminho que o aluno fez na tentativa de 
chegar naquele objetivo. Aprendi a olhar para a riqueza deste processo de 
aprender. (Questionário). 

 
Motivado pela prática colaborativa que encontrou no GdS, constituiu com as 

professoras dos anos iniciais de sua escola um pequeno grupo colaborativo. Essa função de 
formador de professores em serviço faz parte de sua jornada atual de trabalho e consiste no 
desenvolvimento e estudo de atividades matemáticas com as professoras, envolvendo 
conversas, estratégias, formação conjunta, planejamento curricular e de aula e 
desenvolvimento de atividades com os alunos do ciclo (entrevista). Em síntese, resumo que 
participar de um grupo como o GdS, implica ser questionado sempre. Estamos sempre sendo 
cutucados. Agora, se você sair dele e ficar só na escola, você acaba ficando com alguns 
vícios. Queira ou não esse modelo de escola nos sufoca (entrevista).  

Os sentidos atribuídos por Roberto sobre sua participação em diferentes contextos 
(Figura 2) vêm ao encontro do que aponta Fiorentini (2013) sobre a necessidade de promover 
formação contínua que tenha como foco de estudo, análise e problematização as práticas de 
ensinaraprender dos professores envolvidos, pois 

 
as práticas cotidianas (com seus procedimentos, discursos e conhecimentos) 
são carregados de valores, finalidades e saberes que, embora sejam plenos de 
sentido e significado para a formação e o desenvolvimento humanos, podem, 
devido à naturalização e à rotina das mesmas – como destaca Foucault 
(1977) – ter-se tornado naturais e válidas por si mesmas, ocultando desvios, 
ideologias e relações de poder. (FIORENTINI, 2013, p.158).  
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Figura 6 - Contextos de Formação Profissional do Professor Roberto 
 
 
Os resultados, em síntese, revelam indícios de que Roberto, ao compartilhar 

experiências e investigações em uma comunidade fronteiriça (FIORENTINI, 2013), como é o 
GdS, vem obtendo continuamente outros sentidos e significados à prática de ensinaraprender 
matemática na escola. Nessa comunidade e mediante interação com colegas com diferentes 
visões e experiências, constitui-se sujeito de seu próprio DP, assumindo características de 
uma profissionalidade investigativa. Além disso, apresenta fortes indícios de mudança na 
produção de seu trabalho docente. 
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O CONHECIMENTO LEXICAL E A COMPREENSÃO LEITORA: UMA 
COMPLEXA REDE 

Vanessa Polli1 
 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
Por muito tempo o estudo do léxico ocupou espaço marginal no Brasil (ANTUNES, 

2012, p.97), não apenas em sala de aula e, só recentemente, passou a ser tema de pesquisas, 
dentre elas, aspectos que se referem ao processo de compreensão leitora, visto que restrições 
em torno do conhecimento lexical podem acabar por comprometê-la.  

A aquisição do conhecimento lexical ocorre ao longo da vida toda e, a cada novo 
encontro com as palavras, em contextos variados, aumentamos nosso conhecimento sobre 
elas; desta forma, a construção do léxico é processo longo, contínuo e gradual, pois, conhecer 
uma palavra não é questão de tudo ou nada, mas assunto complexo que supõe níveis de 
conhecimento. 

Por essas razões, esse trabalho busca a importância do conhecimento lexical para a 
compreensão leitora bem sucedida, por que podemos dizer que o conhecimento lexical é 
complexo e como podemos usar esse conhecimento como alicerce da compreensão leitora.  

  
A complexidade envolvida em torno da competência lexical 

  
Considerando o conhecimento lexical enquanto processo, Leffa (2000, p.4) assume que 

“[…] o léxico é o único conhecimento que pode ser aumentado, geralmente para o resto da 
vida, já que sempre é possível aprender novas palavras.” Tendo em vista o universo infindável 
de palavras as quais somos continuamente expostos, fica impossível conhecer todo o léxico 
que compõe a língua. Assim, um indivíduo continua agregando novas informações a sua rede 
de conhecimentos lexicais durante a vida toda (FINGER-KRATOCHVIL, 2010, p.55). 
Portanto, o conhecimento em torno do léxico jamais estará completo, esgotado. 

Entretanto, nem sempre somos capazes de utilizar em nossas ações de linguagem as 
palavras a que estamos expostos diariamente. Isso ocorre porque o vocabulário receptivo é 
distinto do vocabulário produtivo (KAMIL; HIEBERT, 2005). O primeiro refere-se àquelas 
palavras que lemos ou ouvimos e somos capazes de entender, contudo, são menos conhecidas 
e menos frequentes; já o último, engloba as palavras que compreendemos e utilizamos de 
modo espontâneo. 

Baker, Simmons e Kameenui (2005) defendem que a profundidade de conhecimento da 
palavra se dá em três níveis. O nível de associação verbal está vinculado ao conhecimento de 

                                                           
1 Mestranda em Estudos Linguísticos; Universidade Federal da Fronteira Sul; Chapecó; Santa Catarina. E-mail: 
vanepolli@yahoo.com.br. 
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um conceito específico de acordo com o contexto. O nível de conceito parcial está relacionado 
ao uso da palavra em um número limitado de contextos e à compreensão de alguns dos 
significados das palavras que possuem vários sentidos. Finalmente, o nível de conceito 
completo está ligado ao conhecimento dos vários sentidos das palavras. 

Conhecer uma palavra também envolve conhecer sua forma fônica, gráfica, classe, gênero e 
significado (DUARTE, 2011). Como exemplo, podemos citar uma palavra frequente como mão. 
Conhecer a palavra mão, mais que saber sua forma fônica e gráfica, envolve alguns 
conhecimentos gramaticais que nem sempre são conscientes no falante, como identificar que a 
sentença *Machuquei o mão com a faca, não é uma boa sentença do português. 

Qualquer falante, mesmo que não detenha conceitos gramaticais, rejeita essa sentença, 
já que o substantivo mão é feminino, não aceita um artigo masculino. Conhecer a palavra mão 
também envolve atribuir-lhe sentidos de acordo com o contexto em que ela pode figurar: 

 
a) Maria cortou a mão com a faca. 
b) Será que alguém pode me dar uma mão? 
c) O pai administrava o lar com mãos de ferro. 
d) O menino só usa roupas de segunda mão. 
e) O jornal publicou uma notícia em primeira mão. 

 
Tomemos esses exemplos para esclarecer a visão defendida pelos teóricos acima: um 

falante pode compreender apenas o sentido base da palavra mão, revelando um conhecimento 
parcial, até a compreensão dos vários sentidos da palavra em função da posição no contexto, o 
que configura um conhecimento a nível de conceito completo. 

Outro aspecto envolvido no conhecimento das palavras e salientado por Duarte (2011, 
p.16) é a estrutura interna das palavras, visto que os elementos comuns que as constituem 
permitem que incorporemos ao nosso léxico novas palavras. Os morfemas (unidades menores 
que as palavras, dotados de significação) como os sufixos e prefixos, carregam significados e 
são importantes na criação de novas palavra. Pela identificação de morfemas, conseguimos, 
pelo menos, inferir o seu sentido, a partir do conhecimento das pistas morfológicas e das 
regras de sua combinação.  

Outros estudiosos do léxico também abordam a complexidade envolvida no 
conhecimento das palavras. Richards (1976) apresenta oito hipóteses sobre a natureza da 
competência lexical que compõem o conceito de vocabulário: 

 
f) o falante nativo de uma língua continua ampliando o vocabulário na idade adulta, (por 

meio da leitura, trabalho, etc), enquanto há pouco desenvolvimento da sintaxe nesse 
período. 

g) conhecer uma palavra envolve saber o grau de probabilidade de encontrá-la na fala ou na 
escrita, exigindo dois tipos de conhecimento: frequência e colocação. O falante reconhece 
a possibilidade de a palavra estar relacionada a outras sintagmaticamente, por exemplo, à 
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palavra “pão” podem estar relacionadas as palavras “francês”, “de centeio”, “integral”, 
“de queijo”. 

h) conhecer uma palavra envolve entender as limitações impostas por seu uso de acordo com 
a variação geográfica, social, temporal. 

i) conhecer uma palavra envolve entender seu comportamento sintático, ou seja, conhecer 
suas propriedades estruturais e gramaticais. 

j) conhecer uma palavra implica compreender as derivações e flexões possíveis a partir dela. 
k) conhecer uma palavra envolve saber a que outras palavras na língua ela pode estar 

paradigmaticamente relacionada. 
l) conhecer uma palavra implica saber o seu valor semântico, ou seu sentido denotativo. 
m) conhecer uma palavra envolve reconhecer muitos de seus sentidos conotativos. 

 
A partir do trabalho de Richards (1976), podemos afirmar que quanto mais uma pessoa 

dedica tempo à leitura, mais probabilidade ela tem de incorporar novas palavras ao seu léxico. 
Da mesma forma, quanto mais encontros tiver com as palavras, em variados contextos, mais 
aprenderá sobre seus nuances de sentido. 

Conforme Leffa (2000) o desenvolvimento da competência lexical pode se dar de duas 
maneiras distintas: por meio de instrução indireta, isto é, a aquisição lexical é espontânea; e 
instrução direta, quando a aprendizagem lexical é planejada. O processo de construção da 
competência lexical ocorre, em sua maior parte, de forma espontânea, pois “[...] ao se 
observar a extensão do léxico em construção, percebe-se que seriam muitas as palavras a 
serem ensinadas, uma a uma, e que seriam necessários múltiplos e variados encontros com a 
mesma palavra, tornando a tarefa, sob o aspecto pedagógico, inviável” (FINGER-
KRATOCHVIL, 2010, p.63). 

Mesmo admitindo que a instrução direta de vocabulário é importante, a maior ênfase 
deve residir no desenvolvimento de habilidades metacognitivas e metalinguísticas na 
construção do conhecimento vocabular. (FINGER-KRATOCHVIL, 2010). A metacognição 
caracteriza-se como a habilidade necessária para monitorar a própria compreensão e decidir 
quais são as medidas mais apropriadas a tomar quando a compreensão falha, ou seja, a 
metacognição supõe que o leitor avalie se os objetivos da leitura estão ou não sendo 
alcançados (LEFFA, 1996). A consciência metalinguística, por sua vez, consiste na 
capacidade que temos de usar os conhecimentos da língua para falar ou valer-se da própria 
língua. A metalinguagem é fundamental no processo de conhecimento das palavras, já que 
essa capacidade é responsável pela reflexão e manipulação das características estruturais da 
língua. 

O desenvolvimento de habilidades metacognitivas e metalinguísticas permitem que a 
aprendizagem saia da desautomatização e converta-se num processo consciente e planejado, 
portanto são imprescindíveis no processo de desenvolvimento da competência lexical, tendo 
em vista um objetivo maior: a compreensão leitora. 
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Considerações finais 
 
Em virtude de toda a complexidade envolvida no conhecimento das palavras, é 

necessário que o desenvolvimento do léxico seja priorizado no espaço formal de sala de aula, 
pois “A ampliação do repertório lexical [...] demanda experiências bem mais diversificadas e 
distantes dos espaços informais do cotidiano coloquial” (ANTUNES, 2012, p.14). 

Considerando as palavras instrumentos poderosos para a compreensão textual e a 
consequente proficiência leitora, não há dúvidas de que quanto mais extenso e profundo for o 
conhecimento lexical de um falante, melhor tenderá a ser a sua compreensão leitora.  
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AS ESCRITAS ORDINÁRIAS DE AGRICULTORES: “ANOTAÇÕES DO DIA 
A DIA” 

Vania Grim Thies1 
Carmo Thum2 

Renata dos Santos Alves3 
 
O presente trabalho insere-se no campo da história da cultura escrita e traz para a 

reflexão a escrita de diários de agricultores, anotações do cotidiano de sujeitos pertencentes a 
uma mesma família do mundo rural do município de Canguçu/RS. Para Castillo Gómez 
(2003), a história da cultura escrita é “resultado de uma tríplice conjugação: história das 
normas, capacidades e usos da escrita, história do livro e, por extensão, dos objetos escritos 
(manuscritos, impressos, eletrônicos ou qualquer outro suporte), e história das maneiras e 
práticas de leitura” (p.97).  

A escrita dos diários demonstra o uso da escrita de maneira particular, implica valores 
que servindo para além do uso objetivo do escrito a cultura escrita caracteriza: 

 
Um modo de organização social cuja base é a escrita – algo que não se 
modificou em essência mesmo com o advento das novas tecnologias, 
resultantes do modo de fazer ciência e da organização do sistema produtivo 
que se constituíram na sociedade ocidental. [...]. Cultura escrita implica 
valores, conhecimentos, modos de comportamentos que não se limita ao uso 
objetivo do escrito. (BRITO, 2005, p.15) 

 
Os diários pessoais são escritas ordinárias, que segundo Fabre (1993), são escritas sem 

qualidade, produzidas por pessoas comuns4 e que se opõem a escritos com o objetivo de 
consagrar um autor ou obra. As escritas ordinárias rabiscadas em papéis e com as marcas da 
“produção de si” (Gomes, 2004) pode abranger um conjunto de ações que transformam os 
espaços domésticos com a intenção de resultar em coleções a partir de objetos do cotidiano, 
encontradas em diferentes tipologias de textos. Para o caso desta análise, o “conjunto de 
ações” envolve a prática da escrita de diários. 

Escreve-se para desabafar os pensamentos, organizar o cotidiano da vida, deixar os 
traços do fazer (Fabre, 1993), controlar gastos da casa, manter diálogo através de cartas, 
“guardar a memória” da vida (Artières, 1998), entre outros.  

                                                           
1 Professora da Universidade Federal de Pelotas (Pelotas/Rio Grande do Sul/Brasil), e-mail: vaniagrim@gmail.com 
2 Professor da Universidade Federal do Rio Grande (Rio Grande/ Rio Grande do Sul/Brasil), e-mail: 
carthum2004@yahoo.com.br 
3 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande (Rio Grande/ Rio Grande do 
Sul/Brasil), e-mail: renatasalvees@gmail.com 
4 Gomes (2004), Castillo Gómez (2003) 
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Estudos realizados com diários privados, cadernos de memórias, livros de contas, 
correspondências (Cunha; Mignot; Bastos; 2000; 2002), demonstram valorização da escrita 
em seu aspecto mais ordinário. A pesquisa com a escrita de diários de irmãos agricultores que 
resultou na dissertação de mestrado e tese de doutorado5 defendida pela pesquisadora Vania 
Thies (2008; 2013), demonstra que os agricultores pesquisados, sujeitos com pouca 
escolarização, possuem práticas de escrita no cotidiano da zona rural. A escrita fora do 
ambiente escolar faz parte da vida destes sujeitos.  

É crescente o trabalho com a escrita de pessoas comuns6, especialmente nos contextos 
em que a escrita não está em evidência. Segundo Viñao Frago (1993, p.91) “a cidade tem sido 
e é o meio por excelência da escrita. Nela nasceu e é nela onde se produz e oferece toda 
panóplia visual de signos, usos, funções e possibilidades mencionadas”. Contrariando o mito 
criado no imaginário social, as pessoas que vivem no meio rural usam diferentes estratégias 
para interagir com a cultura escrita7.  

As escritas ordinárias, expressas pelos diários dos agricultores, estão guiadas por 
intenções como, por exemplo, colocar em ordem o trabalho do cotidiano rural e registrar o 
fazer do dia-a-dia. Essas escritas procuram satisfazer necessidades individuais, dando sentido 
a estas práticas. Com base nesse arcabouço conceitual analisaremos os dados empíricos e 
documentais do objeto em análise. 

 
Anotações do dia a dia: os diários 

 
O encontro com os diários analisados intercorreu em ações com professoras da E. M. E. 

F. Carlos Soares da Silveira, na localidade de Nova Gonçalves, interior do município de 
Canguçu/RS. O autor de dois dos três diários, Hílmo Hílge, faleceu há algum tempo e por esta 
razão quem os entregou a nossos cuidados foi sua nora, através da intermediação da diretora 
da escola já citada.  

Neste artigo problematizamos apenas três diários. Os diários foram escritos pelo senhor 
Hílmo Lílge e pela sua filha Tânia Lílge (pai e filha)8. O pai escreveu diários que 
posteriormente passaram a ser escritos por sua filha, ainda antes do falecimento do pai. Os 
diários de autoria do pai são dos anos 1984/85 e de 1992 e do ano 1994 da filha. Ambos 
realizavam a prática de escrita dos diários com intuito de fazer o registro diário do cotidiano 
familiar e do trabalho, em nossa análise encontramos registros que ultrapassam a esfera do 
trabalho rural, trazendo também os aspectos referentes a fatos locais e nacionais, da vida 
comunitária, do mundo da casa, clima e lazer.  
                                                           
5 Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado (PPGE/FaE/UFPEL) orientadas pela Profª Drª Eliane Peres. 
6 Ver Antonio Castillo Gómez: Entre la pluma y la pared: uma historia social de la escritura em los siglos de oro. 
Ediciones Akal, S.A. Madrid, Espanha, 2006. 
7 A pesquisadora Lisiane Sias Manke realizou sua pesquisa de doutorado em Educação com foco na prática de 
leitura de agricultores: “História e sociologia das práticas de leitura: a trajetória de seis leitores oriundos do meio 
rural”. Tese de doutorado, Programa de Pós Graduação, FaE, Universidade Federal de Pelotas, 2012. 
8 O uso dos materiais e nomes foi autorizado mediante termo de consentimento. 
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As escritas narram acontecimentos do cotidiano da vida por vezes mencionando o 
horário do acontecido (manhã, tarde ou noite). Os escritos compõem uma forma de organizar 
o mundo da família. Uma forma de registrar o vivido, de registrar o mundo do campo com 
suas particularidades e simplicidades, deixando seus rastros através da marca gráfica.  

Os três diários foram escritos em cadernos escolares, de formato pequeno, com caneta 
esferográfica azul ou preta presente em algumas escritas de Tânia. A cada registro aparece o 
dia, o mês e ano, seguidos do dia da semana, das condições climáticas e dos acontecimentos 
referentes à data. Na capa do primeiro diário escrito por Tânia9 (agosto a outubro de 1992), 
abaixo de seu nome encontramos o enunciado com letras maiúsculas “ANOTAÇÕES”. Já na 
primeira folha do seu segundo diário (agosto a novembro de 1994) encontramos o enunciado: 
“Anotações do dia a dia”. Os dois enunciados especificam a intencionalidade de suas escritas: 
realizar anotações de fatos diários. 

Nos diários de Hílmo todas as escritas são realizadas por ele e a maioria delas é 
acompanhada por sua assinatura. O mesmo fato ocorre no diário de Tânia. Inferimos que a 
forma de compor as escritas foi adotada pelo pai e também se manteve na escrita seguida pela 
filha. No diário da filha encontramos um dia de registro que foi realizado pelo pai. 

Em alguns dias aparecem anotações de compras e de vendas de mercadorias produzidas 
na propriedade da família além dos gastos e/ou ganhos econômicos. É comum encontrar 
cálculos nos cantos das folhas. 

A presença deste tipo de registro demonstra que o controle de gastos e ganhos na 
família é importante de ser registrado, embora, o diário não seja um livro de contas da família, 
o ato de controlar os gastos também diz respeito ao controle da vida cotidiana. Nossa análise 
não está concentrada na ortografia, mas, sim no sentido desta prática ordinária de registrar o 
cotidiano da vida dos agricultores.  

Segundo Cunha (2013, p. 252) os diários pessoais “são formas de inscrição autoral [...] 
que permitem aos historiadores rastrearem muitas das maneiras de viver e de pensar de 
determinada época, dadas a ver no tempo presente”. Os diários aqui analisados são fontes 
ricas para a interpretação dos modos de vida do cotidiano rural, dos modos de viver e pensar.  

 
Considerações finais 

 
Este trabalho apresenta limites na sua análise por ser um estudo em fase inicial. No 

entanto, a mão que registra em parcos papéis ou em cadernos mais sofisticados sempre 
deixará memória vivida no contexto social do seu autor. Nessa análise preliminar 
apresentamos os traços de duas pessoas comuns que deixam a vida do cotidiano rural através 
da escrita de diários. As contribuições deste estudo vão na direção de pensar que agricultores, 
com pouca escolarização, mantém a escrita como prática social e cultural ligada à vida 
cotidiana e deixam os traços de seu fazer através das escritas ordinárias. 

                                                           
9 Utilizamos primeiro e segundo diário de Tânia porque estamos trabalhando com apenas três diários aos quais 
tivemos acesso até o presente momento da pesquisa, porém, sabemos da existência de mais diários escritos por ela. 



AS ESCRITAS ORDINÁRIAS DE AGRICULTORES: “ANOTAÇÕES DO DIA A DIA” 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3318 

Referências 
 
ARTIÈRES, P. Arquivar a Própria Vida. Revista de Estudos Históricos, p.9-34, 1998. 
 
BASTOS, M. H. C.; CUNHA, M. T. S.; MIGNOT, A. C. V. (Org.). Destino das Letras: 
História, educação e escrita epistolar. Passo Fundo: Editora da UPF, 2002. 
 
BRITO, L. P. L. Letramento e Alfabetização: implicações para a Educação infantil. In: 
FARIA, A. L. G. de. MELLO, S. A. (org). O mundo da escrita no universo da pequena 
infância. Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 
 
CASTILLO GÓMEZ, A. Historia de la cultura escrita: ideas para el debate. Revista 
Brasileira de História da Educação. SBHE. Nº 5. São Paulo: Autores Associados, 
janeiro/julho, 2003. 
 
CASTILLO GÓMEZ, A. Entre la pluma y la pared: uma historia social de la escritura em 
los siglos de oro. Ediciones Akal, S.A. Madrid, Espanha, 2006. 
 
CUNHA, M. T. Diários pessoais: territórios abertos para a História. IN: O Historiador e suas 
fontes. PINSKY, C. B.; DE LUCA, T. R. (orgs.). São Paulo: Contexto, 2013. 
 
FABRE, D. (org.). Écritures Ordinaires. Paris Centre Georges Pompidou. Bibliothéque 
Publique d’ Informatión, p.11-94, 1993. 
 
GOMES, A. de C. Escrita de si, escrita da História: a título de prólogo. Rio de Janeiro: 
Editora FGV. 2004. 
 
MANKE, L. S. História e sociologia das práticas de leitura: a trajetória de seis leitores 
oriundos do meio rural”. 2012. 234 f. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós- 
Graduação, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, 2012. 
 
MIGNOT, A. C. V.; BASTOS, M. H. C.; CUNHA, M. T. S. (Org.) Refúgios do Eu: 
educação, história, escrita autobiográfica. Florianópolis: Editora Mulheres, 2000. 
 
THIES, V. G. Arando a terra, registrando a vida: os sentidos da escrita de diários na vida de 
dois agricultores. 2008. 116 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-
Graduação em Educação/Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2008. 
 



AS ESCRITAS ORDINÁRIAS DE AGRICULTORES: “ANOTAÇÕES DO DIA A DIA” 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3319 

THIES, V. G. O autor-criador e o(s) outro(s): a estética da vida na escrita de diários de irmãos 
agricultores. 2013. 182 f. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em 
Educação/Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. 
 
VIÑAO FRAGO, A. Alfabetização na Sociedade e na História: vozes, palavras e textos. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3320 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS DE 
LEITURA 

Vania Kelen Belão Vagula1 
Renata Junqueira de Souza2 

 
Este texto versa sobre uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, em andamento. 

Objetivamos investigar possibilidades de atuação do professor no ensino de estratégias 
metacognitivas de leitura para desenvolver a competência leitora dos alunos.  

Para tanto, vimos investigando processos de ensino e de aprendizagem de leitura com 
alunos de um 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Presidente 
Prudente. O estudo teórico sobre ensino de estratégias de leitura, a partir de autores como 
Owochi (2003), Harvey e Goudvis (2007), orientou a realização de oficinas nas quais foram 
trabalhados contos do escritor Hans Christian Andersen, sendo estas registradas em áudio e 
vídeo. Elas foram organizadas de maneira que cada estratégia, ao ser trabalhada, fosse 
utilizada em diferentes momentos e de maneira compartilhada e individual. 

As estratégias trabalhadas foram: conexões, visualização, inferência, perguntas ao texto, 
sumarização, síntese e previsão. Foram realizadas ainda entrevistas com os alunos e com a 
professora da sala, observação e aplicação de atividades diagnósticas.  

 
O ensino das estratégias e o processo de construção de sentidos 

 
Assim como Owochi (2003), Harvey e Goudvis (2007) e Souza (2010), entendemos que 

o ensino de estratégias metacognitivas de leitura – que levam o aluno a pensar sobre o pensar 
– ajuda os leitores em formação a adquirirem maior consciência sobre o processo de 
compreensão dos textos e, consequentemente, contribui para a formação progressiva da 
autonomia do leitor.  

Lajolo (1988) salienta que o trabalho com leitura em sala de aula deve promover um 
encontro entre o leitor e o texto. Este encontro pressupõe um diálogo entre texto e leitor onde 
o leitor completa aquilo que foi proposto pelo autor e preenche os espaços que este deixou de 
forma proposital ou não. 

É fundamental o papel do professor nesse processo como mediador dos diálogos entre 
alunos, texto, contexto e autor. Assim entendemos que o professor, de acordo com o que 
apresenta Vigotsky (1991), como leitor mais experiente, pode servir tanto de exemplo a ser 
imitado pelo aluno quanto assumir o papel do outro que auxilia o leitor em processo de 
formação a dialogar com o texto e percorrer caminhos para compreensão da leitura que vão 
além daquilo que o aluno poderia realizar sozinho. 

                                                           
1 Mestre em Educação, doutoranda em Educação; Universidade Estadual Paulista FCT/UNESP; Presidente 
Prudente, SP. vaniakbel@yahoo.com.br 
2 Doutora em Educação; Universidade Estadual Paulista FCT/UNESP; Presidente Prudente, SP. recellij@gmail.com  
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Na sala de aula pesquisada, o diagnóstico revelou que os alunos não refletiam sobre 
seus próprios processos de compreensão dos textos, não dedicavam momentos antes e durante 
a leitura para buscar construir sentidos, nem se esforçavam por encontrar uma resposta ao 
desconhecido, recorrendo apenas ao auxílio de outras pessoas para poderem compreender 
aquilo que estivesse além do vocabulário já adquirido.  

Escolhemos os contos O pião e a Bola e A Rainha da Neve, de H.C. Andersen para 
trabalhar com os alunos, em momentos diferentes, a estratégia de perguntas ao texto, 
buscando atender a algumas dificuldades identificadas no diagnóstico.  

Os alunos vivenciaram a estratégia de perguntas ao texto pela modelagem da 
pesquisadora (que consiste em defini-la e demonstrar seu uso ao ler um texto), em grupo e 
sozinhos. Foi possível identificar alguns aspectos referentes à contribuição que esse tipo de 
prática pedagógica pode trazer para a formação do leitor: 

 
• Ao aprenderem a estratégia de perguntas ao texto os alunos puderam expressar suas 

dúvidas, suposições, estabelecendo objetivos para sua própria leitura.  
• Diferentemente da leitura rápida, ininterrupta e sem reflexão que costumavam fazer, tanto 

na leitura em grupo quanto na individual, a grande maioria dos alunos conseguiu parar 
para pensar sobre o que liam e registrar seus pensamentos.  

• Foi possível, por meio do uso dessa estratégia, começar a superar a dificuldade 
apresentada por eles, referente às palavras desconhecidas no texto. Isso se revelou pós 
elaborarem perguntas que exigiam inferência lexical, conforme Kleiman (2008), para se 
chegar a uma resposta possível dentro do contexto. 

 
Nas respostas, os alunos demonstraram capacidade de inferir para atribuir um sentido às 

palavras. Assim, para a pergunta “O que é marroquim?”, um aluno responde que “É um 
material chique” (ODI), visto que a bola estava se gabando por ser feita de marroquim. 
Quando um aluno (ODI) disse que mogno era madeira, porque sabia que a maioria dos piões 
eram feitos de madeira, outra aluna (NJSC) completou que “deve ser uma madeira boa, 
chique”, já que ele se mostrava envaidecido por ser feito de mogno. 

O aluno funde seu conhecimento prévio, com as dicas do texto para elaborar sua 
compreensão. A fala dos alunos, ao revelar seus pensamentos num contexto de interação, 
demonstra como o sentido construído por um aluno, quando compartilhado, ajuda o outro a 
construir ou reconstruir seus próprios sentidos. Esses exemplos revelam que conhecer como o 
outro compreende o que lê, pode mostrar novas possibilidades de elaboração do pensamento. 

Ao trabalhar novamente essa estratégia com o conto “A Rainha da neve”, muitas 
perguntas elaboradas pelos alunos para a terceira história3 desse conto revelaram que estes 
fundiam a estratégia de perguntar com a de prever, antecipando possíveis acontecimentos: 

                                                           
3 Esse conto é composto por sete histórias – termo utilizado na tradução de Guttormm Hanssen - ou fábulas – 
termo utilizado pelo autor H.C. Andersen.  
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“Ela vai encontrar um rei?” (MVAO), “Será que a velha vai ficar com a Gerda?” (GKN), 
“Kay e Gerda vão ficar juntos? A ‘maldição’ que a Rainha fez em Kay vai passar?” (IC). 

No momento de compartilhar com a classe suas questões, bem como as respostas 
encontradas ou não, os alunos revelaram também questões inferenciais mais amplas, 
relacionando diferentes partes do conto, como: “Será que a neta dela era a Rainha da neve? 
(ODI) “Por que a Rainha da Neve levou apenas Kay?” (FHMO) “Como é que ele podia achar 
ela a mais linda de todas se o vidro que faz as coisas feias estava no olho dele?” (TSM).  

Algumas delas foram respondidas, outras tiveram mais de uma resposta possível e 
outras, ainda, ficaram abertas. 

Ainda que o diagnóstico tenha revelado que os alunos não possuíssem o hábito de 
questionar o texto, após o trabalho desenvolvido isso se tornou algo constante para eles. Nas 
entrevistas aplicadas ao final do ano, dos 31 alunos entrevistados, 28 afirmaram utilizar as 
estratégias aprendidas ao lerem outros materiais além daqueles que a pesquisadora lhes 
apresentou. Desses 28, 8 citaram que a estratégia que mais usam ao ler é a de questionar o 
texto. Isso demonstra uma mudança de comportamento e o quanto essa aprendizagem foi 
significativa para eles, a ponto de ser inserida em suas práticas de leitura. 

Ao compartilhar as questões com o grupo e buscar respostas introduz-se uma nova 
estratégia: a de inferência, que consiste em “Usar o que você já sabe e as dicas do texto para 
completar o que o texto não disse.” (PBC)4. Dessa maneira vamos percebendo que, embora 
esta metodologia de ensino consista em trabalhar uma estratégia de cada vez, elas estão 
interligadas e que o conhecimento que se adquire ao usar uma estratégia contribui para a 
aprendizagem de novas estratégias. Proporciona assim, situações que vão ampliando o rol de 
conhecimento dos alunos sobre a leitura do texto literário, podendo proporcionar maior 
controle sobre o processo de compreensão e possibilidades de compreensão dos textos que 
vierem a ler.  

Quando os alunos AJBP e IC, VGSR e TVF, por exemplo, retomam o que viram em 
outro conto para prever algo sobre o texto que estão lendo “Ela parece com a ‘Dama das 
Geleiras’, mas ela pode ser igual (má) ou pode ser diferente (boa)”., estão utilizando também, 
uma estratégia chamada conexão texto-texto.  

Outro aluno, para registrar sua previsão, recorre também à estratégia de inferência: 
“Esse capítulo a Gerda vai achar Kay e vai falar que ela gostava dele” (TVF). Considerando 
tudo que ela fez por Kay, entende que o amor do qual o texto fala, é produto de uma paixão. 
Tal inferência se manifesta nas previsões de outros alunos, como de ALCT, ao registrar, após 
ler a última linha do texto, que “Eles vão se casar.”  

Tais resultados, obtidos até então, têm apontado para algumas contribuições da 
metodologia de ensino adotada em auxiliar os alunos a engajarem-se na leitura e 
compreenderem melhor e com mais autonomia os textos lidos. Por meio das análises 
realizadas até então, foi possível perceber como os alunos utilizam essas estratégias e tornam 

                                                           
4 Definição elaborada por um aluno, após discussão promovida pela pesquisadora, ao  perceber que o que 
estavam fazendo era inferir. 
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conscientes processos de leitura, o que os leva a construírem significados. Revelaram, ainda, 
como compartilhar seus pensamentos com o grupo pode ajudar outros a compreenderem 
melhor o que leem. 
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LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO MÉDIO: RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA 

Vera Barros Brandão Rodrigues Garcia1 
 
Depois de fazer um percurso de pelo menos oito anos de estudos de linguagem no 

âmbito de leitura, produção de textos e reflexões sobre a língua, o estudante brasileiro inicia o 
ensino médio e passa a ter contato, geralmente pela primeira vez, com o estudo sistematizado 
da literatura.  

No contexto do Ensino Médio, de forma geral as propostas para o ensino de literatura 
não têm contribuído para a concretização do letramento literário, pois muitas se limitam a 
apresentar a literatura como conteúdo necessário e obrigatório do currículo escolar, tratando-
a, com frequência, como mera estratégia para o ensino da língua portuguesa ou como 
cronologia de escolas literárias, estilos e autores. 

Como bem diz COSSON (2012) no Ensino Médio o ensino de Literatura: 
 

Limita-se a seguir de maneira descuidada o livro didático. São aulas 
essencialmente informativas nas quais abundam dados sobre autores, 
características de escolas e obras, em uma organização tão impecável quanto 
incompreensível aos alunos. Raras são as oportunidades de leitura de um 
texto integral. (COSSON, 2012, p.22) 

 
O aprender literatura não consiste em saber datas, movimentos literários, escolas 

literárias. Trata-se de conhecer uma sociedade através dos olhos de um autor e ser co-autor 
dessa narrativa, compactuando ou não, acrescentando, modificando, enfim, vivenciando-a. 
Resta então a questão: como ensinar literatura nos dias de hoje? 

Deve existir uma preocupação por parte do docente em fazer com que não haja tanto 
distanciamento entre a escola e o universo do aluno, é importante fazer um resgate das 
práticas de letramento efetivadas pelos próprios estudantes a fim de que eles possam 
estabelecer estratégias de leitura eficientes e interagir com o texto literário escolhido. É o 
objetivo desse trabalho, portanto, identificar e descrever modos de apropriação de diferentes 
saberes em atividades didáticas na aula de literatura. 

Desse modo, observou-se então a busca por condições favoráveis à leitura do texto 
literário em uma Escola Estadual de Ensino Médio de Marabá/PA, através de observações, 
entrevistas com alunos e professores de Língua Materna e de Literatura da turma escolhida, 
visto que nesta escola a grade curricular separa as duas disciplinas.  

 
Letramento Literário 
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Podem-se encontrar atualmente vários tipos e níveis de letramento. Já se fala em 
letramento digital, letramento matemático, letramento literário, entre alguns outros. Sabe-se 
que o termo letramento surgiu para dar subsídios a uma gama de discussões acerca das 
práticas de leitura e escrita.  

Sobre esse assunto diz KLEIMAN (2001, p.20): 
 

O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é 
concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os 
sujeitos no mundo da escrita. [...] Há outras agências de letramento, como a 
família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, que mostram orientações de 
letramento muito diferentes. 

  
Assim, essa nova demanda também fez emergir em nosso meio social, outras faces para 

as aprendizagens da tecnologia e da literatura. Já não basta mais utilizá-las como meras 
técnicas, mas é preciso fazer uso em meios sociais com sentido de aquisição de conhecimento.  

Nesse sentido o Letramento Literário passa de obra sacralizada para algo em constante 
transformação. Como bem diz COSSON (2012, p.54) “é justamente por ir além da simples 
leitura que o letramento literário é fundamental no processo educativo.”  

Paulino (1998, p.56) entende que o leitor literário deve saber escolher suas leituras e se 
utilizar de estratégias cabíveis para cada texto reconhecendo suas “marcas linguísticas de 
subjetividade, intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a criação de linguagem 
realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e situando adequadamente o texto 
em seu momento histórico de produção”. É um leitor que sabe contemplar a arte das 
construções e significações verbais e faz dessas atividades parte de seu dever e lazer. 

 
Uma experiência reveladora 

  
O que tenho observado ao longo de mais de dez anos atuando como professora de 

língua materna e de literatura na rede pública de ensino na cidade de Marabá-Pa é que nas 
aulas de literatura o aluno ainda não é tratado como sujeito, e sim como mero receptor do 
conteúdo texto ou das informações do professor. E quando se pede a posição do aluno, ainda 
observa-se que qualquer coisa que for dita normalmente vai ser aceita, porque a resposta é 
livre, há um desprezo pela leitura literária do aluno, e um excesso de valorização da leitura do 
professor. 

COSSON (2012) ressalta no trecho abaixo o objetivo maior do letramento literário na 
escola: 

 
A leitura do aluno deve ser discutida, questionada e analisada, devendo 
apresentar coerência com o texto e a experiência de leitura da turma. Só 
assim se poderá aprofundar os sentidos que se construiu para aquela obra e 
fortalecer o processo de letramento literário individual e de toda a turma. [...] 
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tendo a construção de uma comunidade de leitores como objetivo maior do 
letramento literário na escola. (COSSON, 2012, p.113).  

 
A classe escolhida para desenvolver as atividades e fazer as devidas observações, foi a 

turma do 2º ano do ensino médio de uma escola da rede pública de Marabá-Pa. Os alunos 
estavam se sentindo cansados e desestimulados de trabalhar dia a dia com o livro didático, 
como íamos iniciar um assunto novo do currículo, resolvi propor que todos pesquisassem e 
levassem pra sala poemas do parnasianismo e do simbolismo. Organizei também uns poemas 
dos principais autores desses movimentos e levei na aula seguinte. Fizemos leitura 
dramatizada de alguns poemas que os alunos levaram para sala de aula e propus que os alunos 
fizessem uma retextualização da obra lida transformando o gênero poema em pequenos 
filmes. 

Para seguir com as orientações do trabalho proposto se fez necessário usar a tecnologia 
e montar um grupo do whatsApp2, pois havia na turma apenas duas aulas de literatura 
semanais, portanto não haveria muito tempo para as orientações. Dividi a turma em 4 (quatro) 
grupos, sendo 2 (dois) do Parnasianismo e 2(dois) do Simbolismo. Foi extremamente 
importante o acompanhamento feito via celular, pois os grupos postavam as possíveis roupas 
que usariam, colocavam fotos dos lugares que filmariam os vídeos, pediam orientações de 
referências para a pesquisa bibliográfica. Confesso que tinha sido a primeira vez que estava 
trabalhando de forma tão próxima e eficiente com os meios midiáticos com meus alunos, 
lembro que fiquei surpresa quando recebi um áudio de um aluno com a explicação do assunto 
que ele daria no dia da culminância desse trabalho.  

O trabalho seria apresentado em dois momentos: i) aconteceria em nossas aulas mesmo 
e a plateia seria apenas os 40 alunos da turma em questão; ii) aconteceria na quadra da escola 
num evento chamado Noite Cultural, o qual faz parte do calendário da escola, sendo 
apresentado para toda comunidade escolar. 

Houve a primeira apresentação e os alunos levaram os vídeos editados de poemas e 
adaptações de poemas parnasianos e simbolistas que escolheram, foi muito enriquecedor para 
os grupos, cada retextualização tinha a presença, a marca dos sujeitos envolvidos no processo 
de ensino, assim reporto-me às palavras de COSSON (2012, p.17) “Na leitura e na escritura 
do texto literário encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a que pertencemos, a 
literatura nos diz o que somos.” 

Nos vídeos produzidos pela turma do 2º ano do ensino médio pude ver claramente 
marcas da vivência desses alunos, como por exemplo, o rio, tão presente para sustento e 
diversão das pessoas do Bairro Francisco Coelho3; a dança paraense do Carimbó, meninas 
vestidas de saias longas e meninos de bermudões brancos, trajes que nos remetia à lendas 
amazônicas. 

                                                           
2 É um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular sem pagar  por SMS. 
3 Bairro da cidade de Marabá onde residem boa parte dos alunos da turma observada. 
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Durante o processo de orientação do trabalho, mais especificamente nos momentos de 
orientação via mensagens de celular, nas filmagens dos “curtas” utilizando a câmera digital, 
filmadora ou o próprio celular, na apresentação utilizando os projetores de slides fica evidente 
a comunicação e colaboração mediada por processos digitais, o que nos fez refletir sobre as 
diferentes capacidades e competências leitoras e de produção de textos, envolvidas na 
recepção e na produção de discursos em diferentes gêneros que circulam em diversos 
contextos e mídias contemporâneos.  

Ao se pensar o processo pedagógico mediado pela tecnologia, não se pode esquecer que 
a centralidade da ação deve estar nos sujeitos, e não na técnica. RIBEIRO (2011, p. 94) 
destaca que “Deve-se preocupar com a emancipação do sujeito, favorecendo o desabrochar de 
seu potencial. A tecnologia só tem validade se for subordinada ao homem”. 

 
Considerações Finais 

 
A escola, enquanto principal agência de letramento literário, precisa atuar como 

mediadora no processo de leitura, visto que o poder da literatura pode favorecer o exercício da 
criticidade, do autoconhecimento e da liberdade, o que é fundamental à construção do 
pensamento autônomo dos jovens. 
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DIFERENTES TEXTOS, DIVERSOS CONTEXTOS: A LEITURA E A 
ESCRITA NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Vera Lúcia Batista1 
 
Crianças pequenas se interessam pela linguagem escrita. Por estarem inseridas desde o 

nascimento em um mundo rodeado por letras, as crianças pensam sobre a escrita muito antes 
de chegarem à escola, criando seus próprios saberes sobre os usos que fazemos dos textos 
escritos nos variados contextos existentes em nossa sociedade. A escrita e as práticas culturais 
consolidadas pelo seu uso são importantes patrimônios da humanidade. Vivenciar situações 
diversificadas que explorem as utilidades e as funções dos textos escritos que circulam no 
cotidiano do seu grupo social é um direito da criança! Entretanto... Por que o trabalho com a 
linguagem escrita nas instituições de educação infantil brasileiras ainda é marcado por 
inúmeras controvérsias e inquietações que polarizam opiniões e abordagens teóricas?  

Não há como negar a curiosidade das crianças em compreender e apropriar-se da 
escrita, bem como elaborar sentidos próprios para entenderem esse objeto cultural. Como 
professora na educação infantil, percebo que desde muito cedo, as crianças observam a ação 
dos adultos em práticas de leitura e a escrita e, assim, buscam entender as várias 
manifestações dessa linguagem no próprio uso que fazem dela. Desejando interagir com esse 
“mundo letrado”, elas imitam e também recriam possibilidades de uso para as letras, para os 
textos e seus diferentes suportes de escrita. Demonstram esse desejo brincando de escrever 
cartas e bilhetes para os pais, para a professora, para os colegas, criando marcas gráficas que 
tentam se aproximar do modo convencional do nosso sistema de escrita. Tornam-se leitoras e 
escritoras ao sentirem a necessidade de ler e escrever, ao constatarem que a palavra escrita é 
uma das formas pelas quais podem se expressar e interagir com o mundo em que vivem.   

Como, então, garantir que as crianças que frequentam espaços de educação infantil 
tenham asseguradas práticas pedagógicas que abordem a escrita como objeto cultural, 
respeitando-se as singularidades dessa faixa etária e desses espaços educativos?  

Tal inquietação tem marcado minha atuação como professora de crianças pequenas. Ao 
longo dos quinze anos em que trabalho na educação infantil deparei-me com diferentes 
práticas e orientações teóricas acerca do trabalho com a linguagem escrita nesse segmento 
educativo. Ora prevaleciam ações pedagógicas fundadas nos métodos de alfabetização 
baseados em exercícios repetitivos de coordenação motora e memorização dos nomes das 
letras do alfabeto, ora bania-se a linguagem escrita do trabalho com as crianças enfatizando 
outros tipos de linguagens que se distanciassem dos conteúdos ditos “escolares”.  

Contudo, parecia-me que tanto uma quanto outra abordagem sobre o modo como 
deveríamos encaminhar o trabalho com a escrita com as crianças não atendiam as 
necessidades reais dos pequeninos. Desestimulados pelas atividades mecânicas e desprovidas 
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de significado, como a cópia exaustiva de letras, as crianças mostravam desinteresse. Mas, ao 
mesmo tempo, via que elas queriam compreender os símbolos e os complexos sistemas de 
representação que circulam socialmente, dar sentido a eles e deles se apropriar.  

Se muito antes de dominar a escrita alfabética convencional, a criança pode e deve 
familiarizar-se com os usos e as funções da escrita e suas incontáveis possibilidades 
discursivas, negar às crianças que estão na educação infantil situações significativas em que 
possam manifestar suas curiosidades e saberes sobre a linguagem escrita é desconsiderar sua 
condição de sujeito cultural que vive e convive em um contexto social onde a escrita é 
empregada como objeto de mediação e interações sociais.  

Esclareço que não defendo aqui a ideia de alfabetizar as crianças na educação infantil. 
Ou de promover práticas pedagógicas que incluam exercícios exaustivos de memorização, 
cópias de letras e famílias silábicas. O que pretendo pontuar neste artigo é que o problema não 
é a presença da linguagem escrita na educação infantil, mas como acontece o trabalho com 
essa linguagem. Dependendo da maneira como o professor fundamenta sua prática, esse 
trabalho pode ser tanto de forma significativa, lúdica e criativa, como de modo enfadonho, 
cansativo e desprovido de sentido para as crianças. Minha intenção é refletir sobre como os 
professores e professoras de crianças pequenas podem fazer com que suas crianças encantem-
se ou não com a leitura e a escrita, como podem ajudá-las a constituírem-se como sujeitos que 
dominem essa linguagem como ferramenta privilegiada para sua inclusão ativa, consciente e 
autônoma na sociedade.  

Refuto a ideia de que a escrita e a leitura devam ser abordadas na educação infantil 
apenas pelo ponto de vista que restringe a alfabetização à decifração de códigos. Nas 
entrelinhas, isso significa compreender, antes de tudo, que nosso sistema de escrita é um 
sistema notacional e não um aglomerado de símbolos gráficos que precisam ser codificados e 
decodificados para serem apreendidos. Como sistema notacional, envolve a apreensão de 
aspectos conceituais e convencionais que o caracterizam e lhe dão significado (MORAIS, 
2012).  

Entender que as crianças enfrentam questões de ordem conceitual e não apenas de 
transcrição dos sons, de memorização de letras, de percepção sonora das palavras ou de 
técnicas de grafia, é fundamental para reconhecermos que para as elas se apropriarem do 
nosso sistema de escrita precisam compreender o que as letras representam (notam) e como 
criam essas representações (notações), conforme constatou FERREIRO (1985) em seus 
estudos sobre a psicogênese da escrita. Concomitantemente a esse processo, devem vivenciar 
situações em que a linguagem escrita se apresente como norteadora de práticas sociais, de 
modo a reconhecerem que as diversas maneiras de ler e escrever se articulam às necessidades 
históricas, sociais e culturais dos contextos em que os discursos escritos são produzidos.  

Essa posição também é adotada por KLEIMAN (2009), que propõe aos professores de 
crianças pequenas atividades vinculadas às práticas em que a leitura e a escrita sejam 
ferramentas para agir socialmente, em contraposição às atividades fundamentadas em uma 
perspectiva não social de uso da escrita. Referência nas pesquisas sobre Letramento, a autora 
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sugere a realização de projetos em que essa linguagem se apresente como uma necessidade do 
cotidiano das crianças.  

Nos projetos nomeados por KLEIMAN (idem) como sendo de letramento, o contato 
com a leitura e a escrita não teria o objetivo de garantir que todas as crianças leiam e 
escrevam autonomamente ao final da educação infantil, mas asseguraria a elas o direito de 
pensar sobre a linguagem escrita, de explorar ideias sobre o que, como e para que se escreve. 

 
“O projeto de letramento se origina de um interesse real na vida dos alunos e 
sua realização envolve o uso da escrita, isto é, envolve a leitura de textos 
que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão lidos, 
em um trabalho coletivo de alunos e professor, [...]” (KLEIMAN, ibidem, p. 
4). 

 
De acordo com essa perspectiva, inúmeras são as possibilidades para garantir que as 

crianças vivenciem situações diversificadas que lhes permitam a apropriação dos princípios 
que regem a produção, a função social e a circulação dos textos escritos. A leitura diária de 
histórias, a escrita coletiva de textos, o estímulo à escrita espontânea de palavras, o manuseio 
e exploração de materiais que suportem diferentes gêneros textuais, são algumas dessas ações.  

Escrever sobre as descobertas realizadas nos estudos ocorridos durante o 
desenvolvimento de um projeto pedagógico tendo a professora como escriba é conhecer a 
função social da escrita de ser meio de registro do que é vivido, de tornar-se memória. Brincar 
com a sonoridade das palavras, observando que as semelhanças sonoras equivalem às 
semelhanças na escrita é aprender o princípio do sistema de escrita alfabético que rege as 
relações fonema-grafema. Ouvir histórias, poemas, notícias publicadas no jornal, é entender 
para que se usa a leitura no cotidiano social, é possibilitar às crianças a ampliação do seu 
repertório discursivo e linguístico, que servirá de base para a produção de seus próprios 
textos. 

Segundo GIRÃO e BRANDÃO (2011), tais situações estão atreladas às práticas sociais 
de uso da linguagem escrita, permitindo que a mesma se apresente de forma significativa para 
a criança por meio de condições de produção textual que as façam pensar sobre os aspectos 
com os quais nos deparamos ao ler e escrever textos fora do ambiente escolar.  

Assegurar no cotidiano da educação infantil essas oportunidades para reflexão sobre o 
sistema de escrita alfabético e conhecimento dos usos da linguagem escrita nas suas diferentes 
funções e contextos, tem que ser uma ação articulada ao universo infantil, à forma lúdica que 
as crianças têm para construir significados para o que faz, para o que vê e para aquilo que 
experimenta. O direito de ter acesso e apropriar-se do mundo da linguagem escrita não pode 
ocorrer em detrimento ao direito de ser criança.  

 
Referências 
 
FERREIRA, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1985. 
 



DIFERENTES TEXTOS, DIVERSOS CONTEXTOS: A LEITURA E A ESCRITA NO COTIDIANO DA... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3331 

GIRÃO, Fernanda M. P. e BRANDÃO, Ana C. P. Ditando e escrevendo: a produção de 
textos na educação infantil. In: BRANDÃO, Ana C. P. e ROSA, Ester C. de S. (orgs). Ler e 
escrever na educação infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 
2011, p. 117-138. 
 
KLEIMAN, Ângela. Projetos de letramento na educação infantil. In: Caminhos em 
Linguística Aplicada. UNITAU (SP). V. 1, n. 1, 2009, p. 1-10. 
 
MORAIS, Artur G. Sistema de escrita alfabética. São Paulo: Melhoramentos, 2012. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3332 

A PRÁTICA DE LEITURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 
SISTEMA PRISIONAL 

Vera Lúcia Burque1 
Katia Silva Bufalo2 
Maurênia Nielsen3 

 
Liberdade – essa palavra,  

que o sonho humano alimenta:  
que não há ninguém que explique,  

e ninguém que não entenda! 
 Cecília Meireles 

 
A partir de pesquisa realizada em uma penitenciária do Norte do Paraná, o presente 

estudo propõe uma reflexão sobre as práticas de leitura de alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) inseridos no sistema prisional brasileiro. Para a realização, foi selecionado o 
tipo de pesquisa descritiva bibliográfica e de campo, cujo método de análise é 
qualitativo/quantitativo. 

Desde a colonização do Brasil, a alfabetização é caracterizada como um privilégio, 
destinada a uma parcela definida e elitizada da sociedade, composta predominantemente por 
homens brancos; deixando uma maioria de índios, negros e mulheres à margem do acesso ao 
poder de ler e escrever. 

A partir da Constituição Federal de 1934 (BRASIL, 1934), ficou instituída a 
obrigatoriedade do ensino primário a todos. Segundo as Diretrizes da EJA (PARANÁ, 2006), 
desde meados da década de 20, há registros de iniciativas de ensino noturno e tentativas de 
combate ao analfabetismo de jovens e adultos. 

Na década de 60, destacou-se o Plano Nacional de Alfabetização, coordenado pelo 
educador Paulo Freire. Após o golpe militar de 1964, em 1967, o governo lançou o 
Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), essa política por um lado representou a 
busca de mobilização para erradicação do analfabetismo, por outro, mantinha as 
características opressivas e totalitárias do regime de governo, veladas pela massificação.  

No que tange à educação no sistema prisional, o contexto dos insucessos frente à oferta 
da educação são mais evidentes, e o trabalho de efetivação de uma política educacional 
desafiador. 

De acordo com Julião e Onofre (2013), defender a educação permanente dentro das 
instituições prisionais significa assumir uma concepção de educação como um direito 
humano. Logo, o sujeito em situação de privação de liberdade é um sujeito de direitos. 
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O direito de ir e vir e a liberdade do convívio social por um tempo estabelecido é a pena 
a ser cumprida, em consequência do crime cometido, contudo todos os outros direitos 
humanos devem ser garantidos e respeitados.  

No entanto, 
 

Os sistemas penitenciários organizam-se em torno dos imperativos da 
punição, descartando as possibilidades de desenvolver em seu interior, 
práticas sociais que promovam processos educativos. Corrigir tal 
descompasso é uma exigência da educação para todos, por toda a vida, uma 
vez que o reconhecimento da cidadania dos privados de liberdade é o ponto 
de partida para a defesa de seus direitos educativos. (JULIÃO; ONOFRE, 
2013, p.56). 

  
Assim, atender a Lei de Execução Penal, no sentido de ofertar assistência educacional 

ao sentenciado, exige que todas as ações sejam efetivadas na perspectiva de integração de 
uma equipe multiprofissional que seja capaz de criar possibilidades eficientes para a mudança 
do encarcerado. 

 
As equipes multidisciplinares, formadas por professores, psicólogos, 
assistentes sociais, agentes penitenciários devem se constituir em grupo de 
socioeducadores que trabalham de maneira colaborativa com um projeto 
pedagógico de ações que possam contribuir efetivamente, no processo de 
construção de um projeto de vida ao sujeito privado de liberdade. (JULIÃO; 
ONOFRE, 2013, p.60). 

 
Todavia, segundo Silva (2010), há um abismo entre o ideal criado sobre a função da 

prisão e o que nela ocorre na realidade, o autor relata que a instituição prisional, da forma 
como está estruturada atualmente, pouco pode contribuir para a transformação do prisioneiro 
e aponta a educação como ferramenta de mudanças profundas para alterar de forma 
significativa esse contexto.  

Onofre denuncia: 
 

Entre o discurso oficial e o modo de vida instaurado pelas práticas de 
ressocialização próprias da prisão, estabelece-se um hiato: embora se 
pretenda que o aprimoramento técnico da equipe dirigente possibilite a 
humanização do tratamento, as técnicas “criminiátricas” põe à mostra seu 
lado reverso, ao exercerem efeitos tão contraditórios quanto inesperados. 
(ONOFRE 2009, p.14) 

 
Português (2010) propõe migrar o projeto de educação prisional para o cenário 

educativo nacional, no intuito de propiciar uma quebra de cultura ideológica de “Educação 
nas prisões” e não “para prisões”. 
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 Onofre e Julião (2013) alertam que a situação da privação da liberdade, reflete em 
consequências físicas e de impacto na subjetividade. A maioria da população encarcerada é 
oriunda de classes sociais menos favorecidas com baixo nível de escolaridade e acesso restrito 
ao mercado de trabalho. 

Conforme os dados coletados na instituição prisional do município de Londrina 
constatou-se que 75% dos alunos-detentos têm ensino fundamental completo ou incompleto, 
esse percentual não difere significativamente da síntese do perfil da pessoa em situação de 
privação de liberdade do Parecer Nº 4/2010 do CNE: 

 
Os estudos sobre o perfil do interno penitenciário brasileiro evidenciam que 
são em sua maioria: 73, 83% jovens entre 18 e 34 anos- idade 
economicamente produtiva, 93,51% do sexo masculino; 56,43% são pretos e 
pardos, com uma escolaridade deficiente (65,71% não completaram o ensino 
fundamental) e oriundos de grupos menos favorecidos da população. 

 
Sobre essa realidade, Onofre (2012) reflete que o homem privado de liberdade expressa 

um sentimento de tempo perdido, que o leva a desejar voltar para a escola, ir para aula é a 
oportunidade de sair da cela, ocupar a mente e aproveitar o tempo com coisas úteis. 

Os índices revelam que, para mais de 70% das pessoas em privação de liberdade, a 
leitura se traduz em algo essencial para vida, relacionada à fonte de conhecimento e 
atualização profissional. 

Quanto à preferência de leitura, há predomínio do gênero religioso, relacionada à 
necessidade de transcendência do homem encarcerado. Contudo, a educação escolar 
pressupõe outro aspecto da transcendência: ela o faz pelo conhecimento produzido e 
acumulado historicamente pelo homem, de forma laica, referendando a necessidade do 
educador mediador de leituras.   

Sobre a frequência na biblioteca, 67% não vão à biblioteca. Os livros são levados até 
eles, ou seja, eles têm acesso a um acervo itinerante, mas não podem andar entre as estantes 
de livros. 

Essa informação sugere a necessidade de um estudo sobre as possibilidades de ofertar 
esse acesso, considerando que não se forma leitor sem biblioteca. O acervo itinerante 
equivale-se para o processo de prática de leitura, aos exames supletivos na história da EJA, 
algo provisório que se consolida pela demanda, mas não cumpre a função educativa.  

Todavia, biblioteca escolar é um assunto ‘novo’ no cenário da educação brasileira e nas 
políticas públicas, conforme Silva (2009, p.182), “a relação da escola com o espaço destinado 
à biblioteca é bastante sintomático: mostra como ela percebe a leitura, de como a concebe”.  

Salientamos que a prática de leitura no sistema prisional deve ser incentivada, visto que 
99% dos entrevistados relataram que por meio da leitura terão a possibilidade de ser 
“alguém”, de mudar de vida, arrumar um bom emprego, ou seja, possibilidade de mudança de 
vida. 
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Nesse aspecto, ressaltamos o que Onofre (2012, p. 55) tem difundido “a leitura e a 
escrita se revelam, como ferramentas importantes na formação desses homens que desejam 
ser ‘alguém”. 

A partir do exposto, sem pretensão de esgotar o assunto, consideramos que há 
progressos na implantação do sistema educacional nas prisões, entretanto, há muito a se 
conquistar, em destaque: a integração entre a lógica da segurança e as condições para realizar 
um trabalho educativo, não meramente um treinamento.  
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EDUCAÇÃO INFANTIL: QUESTIONAMENTOS, FORMAÇÕES, REFLEXÕES 
E AÇÕES PEDAGÓGICAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 
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Trazendo o leitor ao contexto da ação pedagógica  

 
 O objetivo desse texto é mostrar a trajetória e o caminho traçado por nós, educadores 

na implementação aprimorada coletiva e efetiva da lei 10.639/03, que torna obrigatório o 
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Infantil, etapa fundamental na 
construção da autoimagem de nossas crianças, foi um desafio nada fácil para nós do CEI 
Margarida Maria Alves-Campinas/SP. 

A construção da identidade no âmbito escolar é uma prática pedagógica e política de 
enfrentamento da não perpetuação da exclusividade do padrão eurocêntrico. Realizamos 
formações que nos auxiliaram quanto ao entendimento da identidade plural brasileira e que 
nós juntamente com as crianças, temos que conhecer a raiz desta pluralidade cultural. 

 
O direito de Educação deve estar diretamente associado ao direito à 
diversidade. O democrático e justo socialmente não se garante pela 
igualdade em tudo, mais, também, no poder ser diferente e compor o grande 
mosaico social, no qual a beleza do conjunto só aparece na diversidade de 
cada peça. (RESENDE, 2003, p. 45) 

 
Os questionamentos 

 
Há questionamentos comuns quando se tem um projeto único. Nos primeiros dias de 

planejamento as inquietações foram jogadas pelo grupo como “bomba relógio” sobre o 
próprio grupo quando apareceram dizeres como: “Como trabalhar etnia com bebês e crianças 
tão pequenas?”, “Esta lei tem 11 anos, mas eu sou novo(a) na educação infantil e não tenho 
formação para isso”, “Em minha sala não tem criança negra, eu vou ter que trabalhar este 
tema?”, “Em minha sala tem crianças negras mas ninguém tem preconceito contra elas”, “Não 
temos material o suficiente para a escola inteira trabalhar”, “Se os familiares ao realizar a 
matricula da sua criança não declara que ela é negra, então não sou eu que tenho que trabalhar 
a aceitação ou não, da sua etnia, pois isso é algo que já vem de casa”, “A sociedade é assim e 
infelizmente cabe muito pouco para nós fazermos, a mídia está ai perpetuando estereótipos 
europeus, não temos como sair desta realidade.” 
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As “bombas” foram desarmadas com formações nos diversos tempos e espaços 
pedagógicos, permitindo a cada um compreender o caráter político da educação na 
desconstrução ou perpetuação dos preconceitos, racismo e da discriminação racial.  

 
Dos questionamentos às formações como propulsoras no processo de desconstrução dos 
estereótipos  

 
As formações nos auxiliaram entender a necessidade da construção de um trabalho que 

vise à formação de uma identidade brasileira plural, cabendo assim a todos os envolvidos na 
construção da prática pedagógica conhecer e respeitar esta pluralidade. 

 
 

 
Equipe Escolar participando e refletindo na palestra 

 

 
Palestrante trazendo questões refletivas para a prática pedagógica 

 
  
Também proporcionou a quebra de paradigmas de alguns educadores sobre a 

democracia racial, pois através das discussões e dados foi possível perceber 
retrospectivamente que o racismo no Brasil é histórico e aponta para a necessidade de 
desconstrução para que nossas crianças que hoje estão na Educação Infantil, quando 
crescerem não sejam alvo das vexatórias paradas policiais, simplesmente por serem negras. 
Então contemplar a questão racial é algo para ser trabalhado por todos, ou seja, educadores 
brancos e negros e com crianças negras e brancas. A partir das formações partimos para as 
ações conjuntas. 
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Das formações às ações coletivas 
Trabalhar de forma coletiva dentro de uma escola sempre foi e será um desafio dentro 

da educação, uma vez que cada educador tivera formação e vivências diversas acarretando a 
produção de práticas diferenciadas.  

A primeira ação visando a implementação de práticas pedagógicas coletivas foi a 
exposição das bonecas negras. Importante para todas as crianças uma vez que a criança negra 
teve sua autoestima elevada e puderam contemplar personagens que as representavam. Em 
contrapartida a criança branca aprendeu a conviver com a corporeidade negra e a valorizá-la e 
admirá-la de forma positiva e a perceber que ser diferente é bom e que cada um é bonito do 
jeito que é.  

 
 

 
Exposição dos bonecos negros e aberto a toda CEI e Comunidade 

 
  
A segunda ação foi a realização de dramatizações pelas crianças, onde todas tiveram sua 

participação garantida. Era necessário desconstruir a imagem divulgada pela mídia em que os 
negros (as) só aparecem em papéis subalternos e marginalizados e as mulheres com uma 
conotação de apelo sexual, evidenciando o preconceito de gênero, racial e social.  

 
 

 
Atividades de dramatização criadas pelas próprias crianças 
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A terceira ação foi que durante o processo de construção de uma imagem positiva do ser 
negro, sentimos a necessidade da produção de materiais para uso coletivo que permitissem o 
manuseio por crianças bem pequenas, estes materiais objetivaram que as crianças negras 
tivessem uma autoimagem positiva dentro do espaço escolar e fora dele uma vez que os livros 
e bonecos étnicos vão para casa e constantemente são vistos em companhia das crianças nos 
comércios e áreas públicas locais. 

 
 

 
Educadora produzindo bonecos etnicos com as crianças 

 

 
Bonecos étnicos levados para casa pelas crianças com um diário 

 

 
Crianças interagindo com os bonecos construídos 
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Livros de tecidos que tratam da diversidade étnica e que são de uso coletivo. 

 

 
Reprodução de Livros Étnicos no retroprojetor. 

 
 

   
A quarta ação foi a divulgação da influência da arte e cultura africana no nosso 

cotidiano através da apresentação dos instrumentos musicais de origem afro-brasileira e 
indígena e de danças como capoeira, maculelê, etc.  

 
(...) As artes são produções culturais que precisam ser conhecidas e 
compreendidas pelos alunos, já que é nas culturas que nos constituímos 
como sujeitos humanos. (ALMEIDA, 2001, p.15) 

 
 

 
Apresentação da cultura afro-brasileira de: Maculelê e da Capoeira na Festa da Família 2013 
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A quinta ação foi o envolvimento da comunidade como ação política de enfrentamento 
da não perpetuação do preconceito velado, foi realizada através de festas, cafés, reuniões com 
os familiares das crianças da escola, exposições, mostras, etc.  

A participação e envolvimento da família são de muita importância, uma vez que 
algumas situações de preconceito das crianças se refletem na escola. Na integração entre 
família e escola um lado sempre espera alguma coisa do outro. E para que as expectativas 
ocorram é preciso que ambos sejam capazes de construir coletivamente uma relação de 
diálogo e troca de saberes. (LUIZ; MARTINHAGO, 2013, p. 2008) 

 
 

 
Tema da Festa da Família, com um desenho produzido pelos familiares e vencedor no concurso no qual 

participaram toda a comunidade na votação. 
 

  
Na reunião de educadores e familiares, os mesmos avaliaram positivamente as ações citadas 

e também reforçaram que a realização destas experiências sobre diversidade cultural tem 
transformado positivamente as crianças que estão se percebendo diferentes, únicas e bonitas. 

A quinta ação realizada foi a publicitação do trabalho pedagógico no site da Prefeitura e 
no blog do CEI. 

  

 
Publicação no Site da Prefeitura Municipal de Campinas da Exposição de Bonecas Negras realizado na escola CEI  
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Publicação através do Blog do CEI os trabalhos produzidos pela escola. 

 

 
Das ações coletivas às práticas pedagógicas com AGI 4 meses à 14 meses e com crianças 
de 3 a 6 anos 

 
 Ao trabalhar com bebês com uma intencionalidade pedagógica, voltada ao tema 

diversidade étnica, os profissionais envolvidos, professores, monitores, devem ter um olhar 
sensível e observar a individualidade de cada um. Pois a criança nesta idade se expressa pelo 
corpo e pelas atitudes demonstrando quais os conceitos que são ensinados no cotidiano 
familiar e escolar. 
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As crianças escolhendo o bebe que deseja brincar. 

 
Mostrar para as crianças os arranjos familiares e a história através das fotos. 

 
Valorização e reconhecimento das crianças através do espelho e identificação como pertencentes de uma 

história, através dos bonecos étnicos. 

 
Desfiles com perucas que mostram que ser diferente é bom. 
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 Contar histórias com fantoches que retratem a cultura africana. 

 

 

 
Manuseio das crianças dos instrumentos afro-brasileiros. 
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Apresentações dos instrumentos musicais de origem africana, adaptando as músicas infantis em ritmos afro-

brasileiros.  
 

 
Apresentação do AGI das musicas infantis afro-brasileiras com instrumentos musicais africanos, e com uma 

interprete em línguas de sinais para contemplar toda a comunidade. 
 

 
Produção de Livros de tecido. 
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Teatro “Romeu e Julieta” de Ruth Rocha que trabalha a questão da diversidade étnica aberto para toda a 

comunidade no Café Cultural. 
 

 
Teatro “Lila, a minhoca que queria ser colorida” que contempla a questão étnica. 

 

 
Enfeites da Festa da Família com a foto de todas as crianças, mostrando a diversidade étnica na escola. 
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Confecção de Materiais e exposições visando a construção positiva da autoimagem das crianças negras. 

 

 
Produção de cartaz contemplando a pluralidade brasileira 
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LEITURA EM AÇÃO NO RN 

Verônica Maria de Araújo Pontes1 
 

O que é leitura em ação no RN 
 
Leitura em Ação - LEIA é um projeto financiado pela FAPERN, CAPES e CNPq que 

visa, a partir da verificação da formação leitora no espaço escolar, ações de formação de 
alunos/leitores do ensino médio tendo em vista a melhoria do quadro de leitores do Brasil, 
especificamente em nosso Estado do Rio Grande do Norte - RN. 

O LEIA parte de pesquisas realizadas desde 1998 em que se constatou a quase não 
existência de atuação dos espaços destinados às bibliotecas escolares com justificativas das 
mais diversas desde a falta de instalações físicas inadequadas, acervo fragilizado e 
desatualizado, falta de recursos humanos adequados à função específica da biblioteca escolar 
e até mesmo existência de pessoal que exerce suas funções para cumprir horários 
estabelecidos, não objetivando a formação de leitores, mas apenas a realização de 
empréstimos do acervo existente, e muitas vezes de forma esporádica. 

Dessa feita, a ideia básica do projeto é a promoção da formação leitora dos alunos 
bolsistas do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
e do Ensino Médio, assim como dos Professores/bolsistas das Escolas de Apodi e Mossoró. 

Essa articulação entre os profissionais e alunos promoverá a compreensão e socialização 
da leitura literária em seus espaços de sala de aula, das bibliotecas escolares com o objetivo 
maior de formar leitores capazes, competentes e críticos a partir das suas próprias escolhas de 
leitura.  

A nossa fundamentação teórica recorre a autores como Silva (1986), Azevedo (2006), 
Pontes (2011, 2012), Milanesi (1991), Manguel (1997), Zilberman (1988), entre outros.  

Além desses autores faz parte do nosso acervo obras literárias que são divulgadas pela 
mídia tanto internacional como brasileira, assim como os clássicos literários que fazem parte 
do cotidiano das práticas de leitura do ensino de língua portuguesa e exigidos nas avaliações 
brasileiras. 

As atividades de formação leitora junto aos alunos do ensino médio acontecem todos os 
dias durante a semana com diversas atividades como contações de histórias, cinema, 
envolvendo e socializando as obras literárias existentes. 

 
O Contexto do Projeto LEIA 

 
As pesquisas em torno da leitura, da formação do leitor e dos espaços destinados à 

leitura e à formação do leitor levam-nos à discussões relevantes dentro do espaço escolar 

                                                           
1 Professora Adj.IV da UERN. Doutora em Estudos da Criança pela Universidade do Minho revalidado pela 
UNICAMP em Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte. Mossoró-RN. veronicauern@gmail.com  

mailto:veronicauern@gmail.com


LEITURA EM AÇÃO NO RN 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3351 

tornando todos os que fazem parte dele responsáveis e capazes de atuarem em torno da 
sensibilização e execução de projetos que tornem pelo menos viável a leitura nesse espaço. 

Situando essas pesquisas no Estado do RN esclarecemos que há mais de 10 anos 
diagnosticamos, relatamos e analisamos os dados de pouca leitura nas escolas públicas do 
nosso Estado, o que não foge à realidade brasileira que se apresenta com um povo sem leitura.  

Não podemos fechar os olhos nem muito menos achar pertinente a situação atual tendo 
em vista a importância da leitura e da compreensão em torno dela para tornar possível uma 
realidade almejada: a de um povo brasileiro educado, crítico e capaz de atuar em diversos 
setores da sociedade, entendendo e discutindo a sua atuação, mudando assim o quadro 
político, social, educacional e cultural do Brasil. 

Assim sendo, as nossas pesquisas trazem um teor teórico, reflexivo, diagnóstico e vai 
além desse teor intercedendo nos espaços significativos na construção do aluno/leitor: as 
escolas públicas estaduais e especificamente que oferecem o ensino médio em Mossoró e 
Apodi - RN. 

Partimos também dos discursos oficiais que asseguram a valorização e sistematização 
de uma política em torno da formação do leitor nesses espaços, consolidados em forma de lei 
em nosso Estado: a Lei Nº 9.169 de 15 de janeiro de 2009. 

É necessário que possamos verificar se de fato o contexto educacional, especificamente 
o espaço escolar tem sido contemplado por ações que tenham em vista a formação de leitores 
para que então possamos modificar o quadro caótico já verificado e divulgado 
internacionalmente, como é o caso do PISA (Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes) em que nosso país ficou entre os últimos em seus resultados gerais.  

Tendo em vista esses discursos voltados para a biblioteca escolar, assim como nossas 
pesquisas sobre biblioteca escolar e a formação do leitor, sentimos a necessidade de 
realizarmos uma intervenção no contexto da escola em torno de uma formação leitora que 
favoreça melhores índices dos estudantes em torno da leitura.  

 
Os objetivos 

 
Traçamos alguns objetivos direcionados à prática e o percurso da pesquisa na 

perspectiva de intervenção no espaço escolar das escolas públicas estaduais citadas. Os 
objetivos são: verificar as condições de funcionamento da biblioteca escolar; detectar as 
prioridades da biblioteca escolar; conhecer os projetos existentes para a biblioteca escolar em 
torno da formação de leitores; compreender como se dá a efetivação dos projetos existentes na 
rede pública estadual em torno da formação leitora; identificar o tipo de acervo existente no 
espaço da biblioteca; promover a leitura literária dos alunos das escolas públicas estaduais; 
capacitar professores de língua portuguesa e professores responsáveis pelos diversos espaços 
de leitura da escola em torno da formação de leitores literários; ofertar cursos de contação de 
histórias para professores interessados na formação do leitor literário; promover feiras 
literárias e a socialização das diversas leituras literárias dos envolvidos no projeto; sensibilizar 
todos os envolvidos no processo educativo para a necessidade urgente da formação do 
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aluno/leitor literário; promover atividades de leitura literária junto à comunidade; 
proporcionar momentos literários junto a alunos, professores, e demais integrantes da escola. 

 
Os resultados esperados  

 
A busca de alternativas concretas para a superação das falhas e dificuldades encontradas 

pelo professor no que diz respeito à formação de alunos leitores tem sido cada vez mais uma 
constante nos estudos de educadores que vislumbram a escola como proporcionadora de 
espaços de conhecimento, como responsável pela formação de pessoas capazes de serem 
ativas e criadoras de conhecimentos, ainda mais agora com resultados tão insatisfatórios das 
avaliações internacionais feitas pelo PISA. 

Para isso serão necessários estudos e propostas de ações voltadas para uma prática 
educativa na sala de aula, articulando teoria e prática, saberes e experiências dos professores, 
bem como levando em conta os conhecimentos adquiridos pelos alunos no seu cotidiano, o 
que identificamos como prática social, e nível de literacia em leitura.  

Verificar a prática do professor, o saber dos alunos, refletir sobre tudo isso e propor um 
processo de intervenção constitui-se uma inovação no campo da pesquisa e da produção 
científica em Educação. 

 
Metodologia utilizada 

 
O percurso metodológico na perspectiva de intervenção associa-se às práticas 

observadas e articuladas diariamente no contexto do ensino com participação de todos os 
envolvidos no processo: professores, direção, coordenação, alunos, comunidade participante. 

Sendo assim, a nossa metodologia está ligada às práticas e ações diárias que percorrem 
todos os espaços escolares desde a sala de aula, a biblioteca, o pátio, a sala de direção, da 
coordenação pedagógica, de vídeo, informática e até mesmo o pátio externo da escola que dá 
acesso constante à comunidade em que a instituição está inserida. 

Realizamos atividades diversas voltadas para o incentivo, a provocação, o despertar pela 
leitura, assim como pela escolha e escuta dessa leitura. 

As nossas ações destinam-se principalmente aos alunos do ensino médio mas interagem 
com os alunos de toda a escola em torno da formação do aluno/leitor. 

Atuamos no espaço de leitura, especificamente a biblioteca escolar, como um espaço de 
difusão cultural que entendemos e estamos inicialmente na conquista dos responsáveis por 
esse espaço para organização, envolvimento e leitura do que lá existe. 

A divulgação ampla de todo o material existente de leitura é fundamental e para isso 
tornamos os alunos bolsistas da escola alunos leitores em práticas de degustação literária em 
que todos os 24 envolvidos apresentam constantemente um livro que leu e gostou de forma 
que convide o possível leitor a lê-lo para socialização e conversa em outro momento. 

As práticas leitoras incluem também o chamado para ler os livros existentes no espaço 
da biblioteca através da atividade intitulada: QUEM DISSE ISSO? que sai em procura dos 
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leitores que leram alguns livros conhecidos que se encontram na escola durante um período de 
1 hora e meia. 

Nessa atividade, as pessoas que mais encontraram os autores das frases dadas aos 
leitores receberão um brinde ao final da semana para que inicialmente despertem interesse 
nessas leituras e descubram o mundo encantador existente nelas. 
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AS BIBLIOTECAS ESCOLARES NO RN: UM RETRATO DO QUE EXISTE 

Verônica Maria de Araújo Pontes1 
Maria Carmem Silva Batista2 

Andréia Lourenço dos Santos3 
 

Uma Introdução 
 
Atualmente, discursos sobre a leitura e a formação de leitores no espaço escolar têm 

sido constantemente apresentados, pelo menos nos programas e propostas oficiais voltados 
para a educação, incluindo a Lei estadual 9.169 de 15 de janeiro de 2009 e a Lei Federal de 
2010.  

Precisamos verificar se de fato o contexto educacional, especificamente o espaço 
escolar, tem sido contemplado por ações que possibilitem a formação de leitores na 
perspectiva de mudança do quadro verificado e divulgado internacionalmente, como é o caso 
do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) e nacionalmente pela pesquisa 
Retratos de Leitura no Brasil.  

Verificamos o que tem sido feito em torno da formação do leitor na biblioteca escolar 
que se encontra aquém do que deve ser e propomos mudança possível nesse espaço e na 
formação dos que são responsáveis por ele. 

 
A biblioteca escolar 

 
Para Pontes (2011) a biblioteca como local de informação deve colocar ao alcance do 

público as informações necessárias e relacionadas com o contexto cultural do indivíduo que a 
procura.  

O gosto e prazer pela leitura serão formados a partir do acesso livre e constante à 
informação e ao vasto mundo literário com suas obras de referência, história, ficção e lazer, 
levando a várias opções de leitura, possibilitando um contato agradável em que o leitor possa 
escolher livremente o que lhe interessa. 

Verificamos que a biblioteca é um espaço que se encontra à parte da escola sem função 
definida nem um planejamento adequado para o seu completo funcionamento que deveria 
estar integrado aos conhecimentos socializados pelos seus professores, alunos e toda a 
comunidade escolar. 

                                                           
1 Professora Adj.IV da UERN. Doutora em Estudos da Criança pela Universidade do Minho revalidado pela 
UNICAMP. Mossoró-RN. veronicauern@gmail.com  
2 Professora da Rede Municipal de Ensino de Mossoró-RN. Mestranda em Letras –PROFLETRAS pela UERN. 
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3 Funcionária da UERN. Especialista em Lingua, Linguística e Literatura. Mossoró-RN. andreia_rct@hotmai.com 
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Os responsáveis pela biblioteca geralmente são professores com licença médica ou 
algum tipo de situação que não lhe permite estar mais em sala de aula, sem nenhuma 
formação específica nem interesse de estar neste espaço. 

Silva (1995, p.14) afirma:  
 

Vale lembrar [...] os casos de professores que, por doença, velhice ou fastio 
pedagógico são “encostados” nas bibliotecas das escolas, visto que este é, no 
espaço escolar, o melhor lugar para o repouso profissional, até que chegue a 
aposentadoria ou outra oportunidade de trabalho. 

 
Em uma sociedade globalizada e tecnológica em que o acesso ao conhecimento é uma 

constante e encontra-se em todo lugar, o espaço da biblioteca não poderá ser apenas espaço de 
armazenamento de livros, mas um espaço real de convívio com leitores que discutem, 
socializam suas leituras e necessitam de orientações diversas a respeito de outras leituras 
possíveis o que possibilitará uma formação crítica do aluno. 

Para que a escola desenvolva um trabalho voltado para uma formação crítica, com 
responsabilidade, é necessário que os que nela trabalham entendam a biblioteca escolar como 
centro de referência de informações, que além de disseminadora do saber acumulado e 
promotora da leitura, esteja também articulada aos diversos conhecimentos veiculados na 
escola. 

Zilberman (1988) afirma que a biblioteca é uma das formas que a escola e a 
comunidade dispõem para impor a sua marca na cultura e na história, pois só através do 
conhecimento adquirido pela leitura da palavra é que o indivíduo pode se integrar à sociedade 
em que vive, rever sua condição de explorado, para a partir daí agir em busca de uma ação 
transformadora da realidade. 

Os discursos oficiais dos que estão à frente da educação brasileira voltam-se para a 
valorização da leitura, do ensino desta, tendo em vista a formação de leitores, assim como no 
RN com a promulgação da lei 9.169, de 15 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a criação da 
política estadual de promoção da leitura literária nas Escolas Públicas do Estado.  

As últimas avaliações do PISA constatam que o Brasil se encontra em nível inicial de 
leitura, sem uso da leitura em nossa prática social. 

O Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL)4 apresenta 4 ações: (1) Formação 
continuada de profissionais da escola e da biblioteca – professores, gestores e demais agentes 
responsáveis pela área da leitura; (2) produção e distribuição de materiais de orientação, como 
a Revista Leituras; (3) parcerias e redes de leitura: implantação de centros de leitura 
multimídia; (4) ampliação e implementação de bibliotecas escolares e dotação de acervos – 
Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE. 

Para investir na área de leitura, as ações do poder público não devem estar restritas à 
quantidade de livros nas bibliotecas, mas também a uma prática na sala de aula e no contexto 

                                                           
4 www.pnll.gov.br 
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escolar como um todo, estendendo para além dos muros escolares, incluindo o ambiente 
familiar, buscando nas ações um incentivo em promover uma leitura prazerosa e com 
significado para o leitor, visto que a leitura é de grande relevância na construção de sujeitos 
critico e reflexivos capazes de atuarem no meio social em que vivem, pois quanto mais nível 
literário do sujeito, mais a sociedade ganha cidadãos conscientes que podem compreender o 
contexto social do qual participam. 

Havendo um investimento na área de leitura, o Brasil só tem a ganhar em todas as 
outras áreas do conhecimento, pois se o individuo não souber realizar uma leitura crítica, 
como afirma Silva (1995), não poderá interferir com criticidade no seu meio social, politico, 
educacional etc., tornando-se refém, como afirma Freire (1996), de uma educação bancária.  

 
Metodologia 

  
Bogdan e Biklen (1991) alertam para a importância da investigação do contexto em seu 

ambiente natural, entendendo que o local estudado precisa ser entendido no contexto da 
história das instituições a que pertencem, de forma descritiva em que a palavra escrita é 
importante para o registro dos dados, bem como para a disseminação e análise dos dados. 

Sendo assim, utilizamos uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo nas 
bibliotecas escolares da rede estadual da Cidade de Mossoró-RN. Os sujeitos da pesquisa são 
os responsáveis pela biblioteca, bem como os envolvidos nos projetos existentes em torno da 
formação do leitor no contexto escolar. 

Das 40 escolas existentes na rede pública estadual da Cidade de Mossoró-RN que 
apresentam um espaço destinado à biblioteca escolar, investigamos 12 situadas nas 5 zonas da 
cidade. 

A pesquisa encontra-se em fase de análise dos dados tendo em vista o exame minucioso 
dos discursos dos sujeitos participantes, no entanto, alguns resultados podem ser apresentados 
em torno dos documentos analisados durante a pesquisa. 

 
Um pouco da realidade: retrato parcial 

 
Infelizmente, até agora, os resultados só confirmaram o que estão nas avaliações 

realizadas como o PISA e o SAEB, onde se constatou que os nossos alunos não têm atingido a 
literacia em leitura, ficando aquém das expectativas gerais. Contudo, sabemos que trabalhar 
com a escola (professores e alunos), tendo em vista o incentivo a promoção de uma leitura 
prazerosa, é a base para mudar a realidade de como é trabalhada as aulas de leitura nos anos 
iniciais, mas para que isso aconteça é necessário que a escola, trabalhe a leitura em todos os 
espaços, porque vimos que as ferramentas estão lá, mas infelizmente não são utilizadas, já que 
a biblioteca possui um bom acervo literário, e alguns alunos sentem vontade de realizar uma 
leitura fora da sala de aula, percebido através das entrevistas realizadas com eles/elas, durante 
a fase de observação, no entanto o acesso à leitura dava-se através apenas dos livros didáticos, 
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Os resultados da nossa pesquisa mostram que ainda se tem muito a fazer para melhorar 
os níveis de leitura dos nossos alunos, e a escola como esse espaço privilegiado, exerce uma 
tarefa essencial para que possa mudar a realidade. 

Acreditamos que a escola precisa dimensionar o verdadeiro sentido da leitura e da 
formação de leitores no mundo globalizado, já que para vivemos numa sociedade letrada, o 
acesso à informação escrita é condição indispensável á própria participação social, para que 
isso só aconteça é preciso que as instituições educativas tenham como base, a formação de 
alunos que sejam capazes de compreenderem o mundo que vive de forma critica, já que é 
também um espaço de formação de competências para a participação na vida social, 
econômica e cultural, possibilitando uma melhor condição para o exercício de uma verdadeira 
cidadania.  
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DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA COM BASE NO PERFIL DO 
LEITOR EM FORMAÇÃO 

Veruska Ribeiro Machado – IFB1 
Rosa Amélia Pereira da Silva – IFB/UnB2 

 
Parte-se do princípio de que ler é uma atividade interacionista e implica busca de 

sentidos. Segundo Trindade (2002), o resultado do ato de ler deve ser obtido a partir de tarefas 
em dois níveis diferentes de processamento: a decodificação, à qual se ligam os mecanismos 
envolvidos no reconhecimento de palavras; e a compreensão, momento em que o leitor 
relaciona o conteúdo do texto com os conhecimentos prévios, faz inferências e reconstrói o 
significado do que foi lido, numa ação retrospectiva e prospectiva simultaneamente. Para Solé 
(1998), na compreensão leitora, intervêm o texto, na sua forma e conteúdo, e o leitor, suas 
expectativas e conhecimentos prévios.  

Saber ler é importante na formação básica do cidadão. Contudo não são reconhecidos 
avanços em relação à compreensão leitora dos estudantes brasileiros. Esse paradoxo reflete-se 
em alguns depoimentos3: Não fui um bom leitor, na verdade acho que nem fui um (José, 27 
anos); Eu confesso que terminei o ensino médio sem saber ler nem escrever (Alexandre, 33 
anos).  

Embora tenham cursado a educação básica, observa-se que essas pessoas finalizaram 
essa etapa sem saber ler. A maior fragilidade desses leitores é a compreensão das informações 
e a construção dos sentidos do texto. O que fazer para evitar que tantos brasileiros saiam da 
educação básica sem se reconhecerem leitores? 

Partindo dessa realidade, a equipe de língua portuguesa do Instituto Federal de Brasília 
– campus Samambaia realizou uma pesquisa com o objetivo de propor atividades aplicadas à 
leitura, para ampliar a prática leitora e a consciência crítica do leitor em formação: o estudante 
do ensino técnico.  

Ao estabelecer relação entre os relatos de estudantes e as reflexões sobre o que é ler, 
reconhece-se que aqueles que terminaram a educação básica têm dificuldade de atribuir 
sentido ao que leem. Isso pode ser decorrente da concepção de leitura e, consequentemente, 
do que seja ensinar a ler. Ensinar a ler não se esgota na alfabetização, tampouco restringe-se à 
decodificação; é tarefa contínua, atribuída a todos os professores: os alfabetizadores, os de 
língua materna e os de todas as outras disciplinas. 

Assim, é urgente uma prática que considere a importância de se ensinar a leitura 
efetivamente. A interação professor-aluno em eventos de leitura nos quais o professor media a 
compreensão que o aluno tem do texto é decisiva na formação do leitor proficiente, pois 
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possibilitam-se estratégias de leitura, das quais, gradativamente, o leitor em formação se 
apropriará para ter autonomia. 

Considera-se, então, que, para reverter o quadro negativo em que o Brasil se encontra 
em relação à compreensão leitora, é preciso rever a concepção que se tem de leitura para que 
seu ensino também seja revisto. Nesse cenário, é urgente o desenvolvimento de uma 
pedagogia de leitura.  

O público dos cursos técnicos subsequentes compõe-se de estudantes que já concluíram 
a educação básica. Assim, a sua marca é a heterogeneidade, uma vez que ingressam neles 
estudantes advindos de experiências escolares diferenciadas: do ensino médio regular e da 
educação de jovens e adultos. Somam-se a isso a diversidade geracional e as experiências no 
mundo do trabalho. Além disso, é preciso considerar que os alunos desses cursos trabalham 
ou estão à procura de emprego. Por isso, o tempo disponível que eles têm para dedicar-se aos 
estudos não é o ideal. 

Há ainda de se destacar os resultados apontados pelo Indicador de Alfabetismo 
Funcional (Inaf), que afere os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira entre 15 
e 64 anos de idade. Conforme dados do Inaf (2009), apenas 38% dos que cursaram alguma 
série ou completaram o ensino médio atingem o nível pleno de alfabetismo. Os demais não 
revelam habilidades que permitem a compreensão de textos usuais da vida letrada. 

Diante disso, desenvolver um trabalho pedagógico com esse grupo é um desafio: o que 
trabalhar no componente português instrumental nesses cursos, apesar de os alunos terem 
terminado a educação básica e, portanto, vivenciado mais de uma década de estudos de língua 
portuguesa, e não serem plenamente alfabetizados? 

Para trabalhar com esses alunos, reconhece-se que é essencial traçar seu perfil em 
relação ao letramento. Considera-se ainda que, “para ascender ao conhecimento abordado em 
todos os componentes curriculares, é imprescindível o desenvolvimento da compreensão 
leitora” (BORTONI-RICARDO et al, 2010, 10).  

Com o avançar da idade, eles executam práticas de letramento em vários âmbitos 
sociais, mas, ainda assim, é na escola que se formaliza o rito iniciático, ela é a responsável 
pela alfabetização e pelo letramento. Na infância, a família compõe o universo do 
conhecimento deles. À medida que crescem, os ambientes de aprendizagem se ampliam: a 
vizinhança, a igreja, a escola passam a compô-lo. Quando chegam ao mundo do trabalho, 
percebem a necessidade de ter desenvolvido algumas habilidades. 

Elaboramos uma avaliação diagnóstica com o objetivo de conhecer os alunos para 
definir como o conteúdo seria abordado. Ao aplicar a avaliação, os alunos, apesar de adultos, 
assustam-se. Os mais desinibidos dizem: Mas já? Prova no primeiro dia de aula? Nem tem 
conteúdo? Assim, esclarece-se a finalidade diagnóstica da atividade para nortear o trabalho 
pedagógico a ser realizado. Ressalta-se que ela será discutida e que eles terão a oportunidade 
de refazer o texto, que é a questão de maior relevância da avaliação, porque é a partir dela que 
se identifica o perfil deles: os estudantes escrevem pouco, de forma direta, em linguagem 
denotativa, com recorrentes expressões da oralidade. Muitos destacam o papel da escola como 
o lugar em que tiveram contato com os livros; do professor como mediador da leitura. Citam 
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dificuldades financeiras sobre as quais viveram, a necessidade de se envolverem cedo no 
mundo do trabalho. 

Nesse contexto pragmático, os alunos apontam a leitura e a escrita como atividades 
necessárias, para alcançar algum objetivo utilitário. Poucos disseram que não usam a leitura 
no trabalho, para estes, reconhece-se uma concepção de leitura bastante limitada no que diz 
respeito às categorias de leitor de texto instrumental. Para outros, a leitura se revela um ato 
circunscrito à palavra, enquanto que, para um pequeno número de alunos, a concepção de 
leitura ultrapassa a ideia de que ler seja um ato reduzido apenas à decodificação. Tal 
afirmação pode ser verificada em “há que se ler o conjunto das pessoas e das informações 
para poder atuar no mundo do trabalho” (Cleide – 28 anos). 

Citam-se as estratégias utilizadas nas atividades de leitura considerando-se o perfil dos 
estudantes: 

 
• definição de objetivos; 
• preparação: ativação e atualização do conhecimento prévio; contextualização; motivação; 

formulação de previsões sobre o texto; 
• leitura em voz alta; silenciosa; releitura de trechos ou do texto completo; 
• debate ancorado em perguntas: avaliação e elaboração de novas previsões para extrapolar 

o universo do texto; reconhecimento da intertextualidade; esclarecimento de dúvida sobre 
linguagem e conteúdo; elaboração de resumo; reformulação de perguntas; identificação do 
tema.  

 
A leitura, disciplina autônoma, aliada a outros conteúdos, deve ser compreendida como 

competência necessária ao desenvolvimento do leitor. A mediação para desenvolver a 
competência leitora é fator fundamental, uma vez que o universo de leitura com o qual o 
sujeito se depara no mundo é complexo. O perfil do leitor, nesta pesquisa, exige que o 
professor, além de ensinar a decifrar o código, promova práticas de leitura que (des)envolvam 
habilidades de reflexão conduzindo o leitor à autonomia. Dessa forma, entendemos que “cada 
vez mais a escola pede uma pedagogia nova. [...] O professor é o homem que sabe mais, tem 
que demonstrar sobretudo a sua apetência pelo saber”(Agostinho da Silva apud 
SIEWIERSKI, 2009, 63). 

Apontam-se, assim, as estratégias metodológicas desenvolvidas: 
 

• Aplicação da avaliação diagnóstica.  
• Entrega da avaliação corrigida; correção coletiva e reflexão a partir dos conhecimentos 

articulados para a resolução de cada questão. 
• Reconhecimento de estruturas truncadas e ambíguas. 
• Discussão de proposta de refacção para eliminar o truncamento e a ambiguidade. 
• Releitura do texto da avaliação, leitura de outros textos de mesma temática.  
• Comparação da linguagem dos textos. 
• Orientação de leitura “História de Leitores”.  
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• Proposta de refacção do texto. 
• Leitura e discussão dos textos reescritos, avaliação da expressividade de cada um. 
• Comparação das características dos textos: relato de experiência subjetivo e objetivo; 

compreensão da situação comunicativa exigida em cada texto. 
• Proposta de relato objetivo. 
• Apresentação de relatório técnico e de suas características. (Aula conjugada com o 

professor da área técnica). 
• Acompanhamento dialogado da produção dos relatórios técnicos. 

 
A prática dialógica revelou-se uma estratégia eficiente e permeou toda a experiência, 

conjugando os saberes dos estudantes, bastante heterogêneos, com os conteúdos a serem 
ensinados. Constata-se que as estratégias de reflexão a partir da leitura e da escrita seguidas 
da possibilidade de refacção se revelaram bastante eficazes, tendo em vista que o leitor em 
formação – por ser adulto – sente necessidade de entender o seu processo de aprendizagem. 

 
Referências 
 
BORTONI-RICARDO, S. M. et al (orgs). Leitura e Mediação Pedagógica. São Paulo: 
Parábola, 2012.  
 
SIEWIERSKI, H. (Org.); SILVA, A. (Org.); NAUD, J. S. (Org.). Agostinho da Silva: 
universidade: testemunho e memória. 1. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 
Departamento de Teoria Literária e Literaturas, 2009.   
     
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artemed, 1998.  
 
TRINDADE, Maria de Nazaré. Literacia: teoria e prática – orientações metodológicas. SP: 
Cortez, 2002. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3362 

TECENDO RELAÇÕES ENTRE LETRAMENTO E SEMIOSE: UMA 
LEITURA SEM MARGENS – A PALAVRA FORA DA PALAVRA 

Virna Mac-Cord Catão1 
 

Introdução 
 
Na ampliação do conceito de letramento, percebemos que o letramento tradicional é 

insuficiente, ou seja, a multimodalidade ou multissemiose da contemporaneidade textual 
exige multiletramentos, que envolvem a multiplicidade cultural das populações e a 
multiplicidade semiótica para a constituição da informação e da comunicação. São os estudos 
acerca dos “novos letramentos” que abordam a cumplicidade de gêneros, mídias e linguagens, 
como formas de atribuir sentido para a leitura e escrita na escola. 

Neste texto, trazemos a evolução conceitual de letramento, desde as práticas analógicas 
de leitura e escrita (KATO, 1986; TFOUNI, 1995; KLEIMAN, 2005; SOARES, 2000) 
enfatizando as perspectivas críticas sobre as diversas formas de Letramento(s) (COSSAN, 
2006; ROJO, 2009), destacando os múltiplos letramentos. Na segunda parte, buscamos uma 
interseção conceitual entre semiose e letramento, debruçando-se em SANTAELLA (2002). Já 
na terceira seção, a explanação de algumas práticas docentes sem cartilha, que rompem com o 
letramento tradicional, buscando na articulação com outras linguagens, o sentido da escrita e 
da literatura. Por fim, desafiamos todos a pensarem em questões metodológicas desta 
articulação entre múltiplos letramentos. 

 
Evolução do conceito de “letramento” 

 
Kleiman (2005) define prática de letramento como “(...) conjunto de atividades 

envolvendo a língua escrita para alcançar um determinado objetivo numa determinada 
situação, associada aos saberes, às tecnologias e às competências necessárias para sua 
realização (...)” (p. 12). 

Na atualidade, Buzato (2007), considera emergente a necessidade de se reconfigurar o 
que se entende por letramento, afirmando que “(...) é preciso construir a noção de que 
letramentos não apenas são diferentes em diferentes contextos, como também os contextos e 
os letramentos que ali se desenvolvem são fundamentalmente heterogêneos” (p. 154). 

Já Rojo (2009) afirma que o termo letramento, “busca recobrir os usos e práticas sociais 
de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou 
não valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, 
trabalho, mídias, escola etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural.” 
(p.98). 
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Neste sentido, as práticas de linguagem, a serem tomadas no espaço da escola, não 
podem se restringir à palavra escrita, pois, se há a pretensão de construir uma escola inclusiva 
e aberta à diversidade, não se pode se ater ao letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se 
para os múltiplos letramentos, que, envolvendo uma variação de formas, constróem-se de 
forma multissemiótica e híbrida, conviver, de forma não só crítica mas também lúdica, com 
situações de produção e leitura de textos, atualizados em diferentes suportes e sistemas de 
linguagem – escrito, oral, imagético, digital, etc. –, de modo que conheça – use e compreenda 
– a multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de letramento multissemiótico em 
emergência em nossa sociedade, geradas nas (e pelas) diferentes esferas das atividades 
sociais. 

 
Relações entre letramento e semiose: a palavra além da palavra 

 
A semiótica é a arte dos sinais, a ciência que estuda os signos e todas as linguagens e 

acontecimentos culturais como se fossem fenômenos produtores de significado. Ao contrário 
da lingüística, a semiótica não reduz suas pesquisas ao campo verbal, expande-se para 
qualquer sistema de signos – artes visuais, música, fotografia, cinema etc.  

 Tradicionalmente, quando se fala de leitura, pensa-se logo em textos compostos por 
palavras, porém a multissemiose marca a sociedade contemporânea: sistemas de 
reconhecimento automático de voz, letreiros luminosos, outdoors, panfletos, jornais com 
fotos, hipertextos, mangás, emoticons e outros elementos imagéticos e sonoros fazem parte 
das nossas vidas diárias. 

Numa perspectiva semiótica do letramento, deve se adotar uma prática educativa 
principalmente por meio dos sentidos e de letramento literário. Na qual as experiências com a 
prática da aplicação do paladar, audição, visão se sobressaem. Destacam-se então, neste 
sentido categorias como artes visuais, expressão corporal, dramatização objetivando utilizar 
diversos meios dos sentidos para uma aprendizagem significativa.  

Segundo Rojo (2009, p. 107), o desenvolvimento e a ampliação desses letramentos é um dos 
papéis da escola, que deve justamente possibilitar que seus alunos possam participar das várias 
práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita na vida da cidade, “de maneira ética, crítica e 
democrática”. Os letramentos multissemióticos, para Rojo (2009, p. 107), são importantes, pois são 
“exigidos pelos textos contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da 
imagem, da música, das outras semioses que não somente a escrita”. São os diversos gêneros 
textuais, com as mais variadas linguagens que circulam na sociedade globalizada. 

 
Múltiplos letramentos: relatos de experiência docente 

 
Enquanto docente na Prefeitura do Rio (1999-2007), a música2 sempre esteve presente 

em minhas práticas alfabetizadoras. Embora ainda enraizada no tradicionalismo de “lançar” 
                                                           
2 A música, neste sentido, caracteriza-se como uma das possibilidades do letramento multissemiótico. 
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letras (primeiro, as vogais, depois, as consoantes), músicas foram selecionadas para trabalhar 
palavras iniciadas por estas letras. Foi o meu primeiro momento de professora-
musicalizadora na perspectiva do letramento multissemiótico. 

Em minhas anotações, encontro um registro desta época: 
 

Praticamente alfabetizei com músicas infantis (principalmente aquelas dos 
anos 80 que eu cresci cantando). Para dominar a base alfabética, iniciei com 
as vogais (que necessariamente não é obrigatório iniciar). Escolhi algumas 
músicas para lançar as palavras-chave e trabalhar a letra inicial. Lembro-me 
que escolhi as seguintes músicas: Piuí-abacaxi, O elefante e a formiguinha, 
Iô-iô (trabalhei o “i” e o “o”) e Ursinho Pimpão. Depois escolhi outras para 
continuar a base: A bola (do cd A casa dos brinquedos), A casa (da Arca de 
Noé)... Prá fechar a base, fiz um trabalho com músicas sobre alfabeto: 
Abecedário da Xuxa, Alfabeto (Trem da Alegria) etc. Depois fui seguindo os 
temas geradores e escolhendo mais músicas. 

 
Nesta trajetória, juntamente com outra colega de trabalho, verificamos também que a 

sala de leitura tinha um bom acervo literário, porém, permanecia sempre fechada. 
Para reavivá-la, pegamos os clássicos infantis, como Dona Baratinha (que na autoria 

original já tem uma narrativa musical). Outras histórias criávamos, como, por exemplo, na 
história de João e Maria com uma paródia com o funk “A eguinha Pocotó”. O “Gato de 
Botas” também fez sucesso com a música que resumia o enredo da história, em que o resgate 
de minha própria infância fez com que incorporássemos na narrativa, a musicalização. 

Estas narrativas musicais constituem a existência do homem, a partir de suas fronteiras 
exteriores, pois o corpo da música é dado, necessitando de quatro elementos nesta construção: 
a recepção estética, recriação, elaboração e justificação (BAKHTIN, 2003, p. 87), por meio de 
cores, linhas, volumes, palavras, sons, pois a “arte é o social em nós”.  

A literatura nesta escola, a partir das narrativas musicais, ocupou um lugar na 
constituição dos sujeitos. A sala de leitura tornou-se um espaço de enunciados. Tudo que 
constituía a narrativa, desde a entonação aos signos utilizados promoviam trocas e sentidos 
para a arte literária, até então silenciada. O significado e sua produção axiológica, por meio de 
vivenciamentos, nas vozes musicais, constituíram a formação dos “nós” e do “eu”, desatando 
“nós” que limitavam a formação do sentido e da expressividade subjetiva, ou seja, 
aproximações entre música e literatura. 

 
Podemos falar de conclusão? 

 
A aquisição do conhecimento quanto à prática da leitura e da escrita apenas no papel, 

não é suficiente. O indivíduo deve ter condições de fazer leitura de mundo expressando com 
clareza suas ideias, interpretando também ações, imagens, expressões, isso posto com o 
letramento literário e, por meio dos sentidos, vem ampliar as possibilidades de 
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contextualização e exploração de meios não convencionais para o enriquecimento de uma 
prática pedagógica com êxito.  

Neste sentido, venho desenhando, por meio dos novos letramentos, uma outra 
perspectiva metodológica (me arrisco a colocar do ponto de vista “método”, porém, além do 
sentido unidirecional), que, na defesa de uma alfabetização sem cartilha, vê na literatura 
infantil um ponto de partida e, nos estudos do letramento literário, condições para a formação 
do sujeito-leitor. Neste caminho, segue-se o entrelaçamento semiótico, ou melhor, os 
múltiplos letramentos, caracterizando a ideia que o letramento tradicional anuncia a 
necessidade de articulação com outras linguagens. Mas, a indissocabilidade “alfabetizar e 
letrar” nos faz concluir que isto não basta. Como sistematizar a escrita neste percurso? Ainda 
estamos estudando, mas, inclinados a enriquecer a prática com jogos, brincadeiras e estudos 
sobre consciência fonológica. 

Gostaram deste filme? Cenas nos próximos capítulos... 
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O GÊNERO “MEMÓRIAS LITERÁRIAS” NO DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA 

Viviane Dinês de O. R. Bartho1 
Maria Aparecida Garcia Lopes-Rossi2 

 
Um dos principais desafios da educação brasileira é o desenvolvimento das habilidades 

leitora e escritora dos alunos por meio de práticas discursivas significativas e exequíveis no 
contexto escolar. Esta pesquisa objetivou desenvolver um projeto de leitura e escrita do 
gênero discursivo memórias literárias com alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma 
escola do interior de São Paulo. 

As memórias literárias (ou apenas “memórias”) são textos que, como explicam Clara e 
Altenfelder (2008, p. 9), “recuperam uma época com base em lembranças pessoais [...]. Quem 
escreve quer envolver quem lê com memórias que estão sendo contadas.”. Essas memórias 
referem-se a períodos da infância ou da juventude de pessoas adultas ou idosas; narram 
lembranças da cidade ou do bairro, do comportamento ou os costumes das pessoas de 
determinada época passada. O estilo das memórias procura enredar o leitor, trazer impressões 
e sentimentos que ajudem a despertar suas emoções. Os atos de ouvir e contar histórias 
encantam, comovem, proporcionam momentos de deleite. No caso específico das memórias, 
além de proporcionarem conhecimentos sobre épocas, lugares, acontecimentos, costumes 
diferentes; podem “sensibilizar os alunos respeito das experiências das pessoas mais velhas”, 
como comentam Clara; Altenfelder (2008, p. 11). 

A pesquisa fundamentou-se na proposta de Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004) de os 
gêneros discursivos serem tomados como objetos privilegiados do ensino, a partir de um 
modelo didático do gênero, que consiste na descrição de suas principais características e na 
identificação de suas dimensões ensináveis. Estabelecido um modelo didático do gênero 
memórias literárias, elaborou-se um projeto de leitura e produção escrita, organizado em três 
módulos didáticos, como propõe Lopes-Rossi (2011), cujas etapas do desenvolvimento são 
descritas a seguir.  

 
Módulo didático: leitura do gênero “memórias literárias” 

 
Para o início do projeto, os alunos foram informados sobre a proposta de trabalho, suas 

etapas e o produto final pretendido – um livro de memórias. As atividades de leitura 
organizaram-se para que os alunos se apropriassem das principais características do gênero. 
De forma dialogada, professora e alunos trocaram informações acerca das condições de 
produção e circulação do gênero memórias a partir de algumas perguntas, como: vocês já 
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leram memórias? O que são memórias? Qual o tema de um texto de memórias? Quem escreve 
memórias e por que escreve? Onde podemos ler memórias literárias? Por que é interessante 
ler memórias? 

Na sequência, apresentaram-se aos alunos algumas memórias da autora Tatiana 
Belinky, sobre cuja biografia a professora elucidou informações a fim de familiarizar os 
alunos com alguns fatos relatados nos textos a serem lidos. 

Procedeu-se à leitura global dos componentes verbais e não-verbais mais destacados das 
memórias, com levantamento de hipóteses acerca do provável assunto dos textos. Com o 
objetivo de verificar essas hipóteses, a professora passou à leitura integral de cada texto, em 
voz alta. Os alunos acompanharam a leitura, com cópias dos textos. Ao término de cada 
leitura, checadas as hipóteses e feitos alguns comentários, passou-se a uma leitura detalhada 
de cada texto de memórias a partir de um roteiro de perguntas. Este visava à observação e 
compreensão das seguintes características linguístico-textuais e de estilo típicas do gênero 
memórias: título sugestivo; texto narrativo em primeira pessoa; tom afetivo e emocionante; 
impressões detalhadas do autor sobre o lugar, modo de vida das pessoas, pessoas/familiares, 
enfim, descrições que o autor venha a fazer acerca do passado relatado; comparações entre o 
passado e o presente; explicações sobre algum termo/palavra da época atualmente em desuso; 
expressões indicativas de tempo, situando o leitor na época em que ocorreu o fato; conclusão 
das lembranças, geralmente fazendo um comentário comparativo com o presente.   

 
Módulo didático: produção escrita do gênero “memórias literárias” 

 
Para o trabalho com a produção escrita, dois aspectos foram considerados: práticas 

discursivas significativas aos alunos e trabalho com a cidadania, como sugerem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). 

Os alunos visitaram um asilo da cidade, acompanhados pela professora e pela 
bibliotecária da escola, com a autorização da escola e dos pais. Lá encontraram pessoas com 
muitas histórias a contar; estabeleceram contato com idosos e seus dramas; o que os fez 
refletirem na sociedade atual, em seus valores (solidariedade, amor ao próximo, respeito...), 
nos problemas familiares. Antes do passeio, porém, foram realizadas etapas para a produção 
escrita do gênero memórias literárias, a saber: 

 
n) Os alunos foram organizados em dupla. 
o) Cada dupla estabeleceu um roteiro para entrevista com um idoso com os itens: 1. 

Perguntar nome e idade do entrevistado; 2. Pedir que conte uma passagem de sua vida, 
uma história real; 3. Caso o entrevistado não se lembre de uma história, ajudá-lo, 
perguntando: como o(a) senhor(a) era como estudante? Algum dia o(a) senhor(a) já fez 
alguma coisa que deixou seus pais bravos? Como era o seu bairro antigamente? Havia 
uma pessoa importante da sua época? Como era o namoro de antigamente? [...]. 4. Ouvir a 
história relatada, prestando atenção no tom (saudade, tristeza, decepção, alegria...) 
empregado pelo entrevistado. 5. Perguntar sobre alguma parte da história que não tenha 



O GÊNERO “MEMÓRIAS LITERÁRIAS” NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LEITURA E... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3369 

sido entendida ou sobre o significado de alguma palavra. 6. Solicitar mais informações a 
respeito de alguma passagem relatada com poucos detalhes. 

p) As duplas providenciaram gravador, caderno e lápis ou caneta, para o registro das 
histórias contadas pelos idosos. 

  
No dia anterior à visita, foi feito um ensaio geral sobre como os alunos chegariam ao 

local, tomariam a iniciativa da conversa com os idosos, explicariam a visita, agiriam caso um 
idoso se recusasse a conversar, agiriam caso um idoso começasse a chorar ou se irritasse com 
as perguntas. Enfim, foram pensadas algumas situações que pudessem surpreender os alunos, 
e eles foram instruídos a sempre reagir de modo respeitoso e solidário. Os alunos ficaram tão 
entusiasmados, que arrecadaram alimentos e produtos de higiene pessoal para levarem à 
instituição. Essa atitude já começou a revelar o espírito de cidadania que os envolveu. 

A visita durou em torno de duas horas. A maioria das duplas entrevistou mais de um 
idoso e/ou gravou mais de uma história. Houve idoso que não quis ser entrevistado ou estava 
impossibilitado de falar ou de se levantar. Os alunos pareceram bem interessados, foram 
respeitosos e, depois, no retorno à escola, relataram suas impressões. 

Nas aulas seguintes, passou-se ao processo de produção escrita, a partir das gravações e 
anotações. Os alunos escreveram o texto das memórias do idoso com o qual conversaram 
atentando-se para as características do gênero estudadas no módulo de leitura. Eliminaram 
marcas de oralidade e repetições, deram um título sugestivo à narrativa. Entregaram a 
primeira versão do texto para a correção e, após receberem as sugestões da professora, 
procederam à reescrita e aos ajustes textuais necessários para a última versão. Foram 
instruídos a sempre respeitar o teor das memórias do entrevistado.  

 
Módulo didático: organização de um livro de “memórias literárias” 

 
Para a elaboração do livro de memórias dos idosos do asilo, os textos foram digitados, 

formatados pelo professor de informática da escola e revisados pela bibliotecária. O livro foi 
impresso em papel sulfite A4, formato paisagem. As folhas foram dobradas ao meio, unidas, 
numeradas e grampeadas com a capa. Esta foi ilustrada por um aluno e impressa colorida, em 
papel couchê. 

Foram produzidos livros para cada aluno e mais alguns para a exposição na Feira de 
Ciências da escola. 

 
Conclusão 

 
O resultado final do projeto foi um belo livro no qual os alunos reuniram as memórias 

coletadas nessa visita. Dessa forma, as condições de leitura e produção escrita mobilizaram 
habilidades diversas e conhecimentos linguísticos, textuais e sociocomunicativos do gênero, 
como sugere Lopes-Rossi (2012). Conclui-se que, para além desses conhecimentos, o projeto 
atingiu uma dimensão social e proporcionou um trabalho com a afetividade e a cidadania dos 
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alunos por colocá-los num contexto incomum a eles, capaz de sensibilizá-los, fato que se 
mostra relevante em meio à realidade pós-moderna em que vivemos, em que o olhar 
humanizado e o sentimento de solidariedade parecem fragilizados. É também função da 
escola colaborar com o resgate desses valores. 
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A LITERATURA ALÉM DAS MARGENS DO PAPEL 

Viviane Lopes (PUC-SP) 
Geruza Zelnys de Almeida (USP) 

 
As narrativas sempre fizeram parte vida e imaginação humanas, o que torna a 

necessidade de propagá-las e contá-las ao maior número possível de pessoas uma 
consequência natural. As histórias já nascem com essa vocação de liberdade, de romper 
fronteiras, por isso a necessidade de traduzir é tão antiga quanto a de fabular. Seja oralmente, 
pela escrita ou através de outras formas de comunicar, as obras literárias estão sempre sendo 
traduzidas. Ou nas palavras do grande pensador da tradução, Haroldo de Campos, 
transcriadas. Para ele tradução poética é transcriação (CAMPOS, 2013), ou seja, traduzir 
criativamente, recriar. É fazer uma obra nova que não se limita à tradução literal, mas tenta 
reproduzir o sentido e a força do texto original em outra língua ou linguagem, uma obra que, 
embora tenha o mesmo conteúdo e intencionalidade, não é a mesma.  

Nos dias atuais esse processo de transcriação para as mídias audiovisuais, chamado de 
adaptação, é uma forma de narrativa cada dia mais presente. Na era digital o telespectador 
mantém-se simultaneamente ligado às chamadas 4 telas – notebook, televisão, celular e tablet 
– e, através delas, consome com frequência obras adaptadas ou inspiradas na literatura. Os 
maiores textos clássicos e eruditos do cânone ocidental podem ser vistos em filmes, seriados 
de TV, mini e microsséries, novelas e até games. A maioria destas obras é vista de forma 
negativa, como uma traição ao original (STAM, 2006), mas isso não impede que continuem 
aumentando e fazendo parte do processo de expansão e tradução das histórias importantes 
para nossa formação. Através destas obras milhões pessoas entram em contato com a 
literatura sem necessariamente abrir um livro. 

Essa experiência de leitura, verbal ou visual, carrega algo de metafísico que não pode 
ser mensurado, nem explicado unicamente pelos procedimentos adotados pelo autor. É uma 
energia propulsora que emana do texto e impõe essa necessidade de ser disseminado, 
traduzido, inserido na vida. Afinal, um texto literário não é mera junção de ficções e 
narrativas, é muito mais do que isso, pois carrega consigo as vozes do autor, das personagens, 
da história, de testemunhos e vidas sobreviventes, dos mitos de origem, da necessidade de 
fabular, da “práxis vital” (BÜRGER, 2008). A força dessas vozes é sentida no momento em 
que o leitor a compreende e relaciona com sua própria jornada. Esse é o momento do 
“levantar de cabeça” (BARTHES, 2004), quando a palavra sai do papel e toma forma 
transformando-se em algo palpável, num “texto que escrevemos em nossa cabeça quando a 
levantamos” (Idem, p. 27, 2004). E, quando o leitor lê ou vê uma obra e a relaciona ao seu 
próprio mundo, esse texto passa a existir dentro dele, num plano psicoemocional, associado às 
suas ideias e repertório particular. Por isso, podemos dizer que a experiência com o literário 
acontece como uma hemorragia que contamina tudo a partir do leitor. E este “sangue” que 
jorra da literariedade, ou seja, a poesia que surge no momento da leitura, se espalha 
manchando tudo que toca e passa a fazer parte do imaginário do leitor. É um ciclo de 
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contaminação que começa com a leitura da obra realizada por um leitor, mas depois essa 
leitura particular pode entrar em contato com outras leituras, de outros leitores, gerando novas 
reflexões e ideias contaminadoras sobre o original.  

A partir de então, a palavra disseminada não fica solta no ar, pois sempre encontra seu 
destino, no caso, o leitor. No entanto, esse neoleitor contemporâneo não se encaixa mais nos 
padrões previamente concebidos de um receptor que cria uma relação fechada entre si, a obra 
e o autor. Sua forma de se relacionar com a literatura é fragmentada, desconexa e de 
percepção incompleta. Por isso, a voz literária disseminada de diversas maneiras no 
contemporâneo pode alcançar seu corpo através de fragmentos que acionam diferentes 
sentidos. Derrida, quando nos fala sobre a metáfora da escrita utilizada por Freud para 
descrever o aparelho psíquico, explica como o rastro mnésico pode escrever uma espécie de 
texto de estruturação diferencial no inconsciente:  

 
[...] A escrita psíquica, por exemplo, a do sonho que ‘segue antigas aberturas 
de caminhos (des frayages anciens]’, simples momento na regressão em 
direção de uma escrita ‘primária’, não se deixa ler a partir de nenhum 
código. Muito provavelmente ela trabalha com uma massa de elementos 
codificados no decorrer de uma história individual ou coletiva. Mas, em suas 
operações, léxico e sintaxe, um resíduo puramente idiomático é irredutível, o 
qual deve carregar todo o peso da interpretação, na sua comunicação entre os 
inconscientes. O sonhador inventa sua própria gramática. (DERRIDA apud 
NASCIMENTO, 2001, p.174) 

 
Dessa forma, ao entrar em contato com a literatura através dos mais variados suportes, o 

leitor ficaria com um rastro mnésico, seu corpo seria atingido por uma recepção inicial de 
excitação que criaria um rastro no seu consciente. Esse suplemento de sentido, embora não 
seja a obra completa, seria uma impressão, uma lembrança do universo fictício da obra. E, 
através da repetição desses rastros, a memória ficaria contaminada em diferentes níveis de 
percepção. O texto inconsciente percebido pelo corpo ficaria então registrado entre o 
“Perceptivo-Consciente e Inconsciente”. Por isso, mesmo que não “lembremos”, mesmo que a 
memória nos ‘falhe’”, “a cena originária” estaria disseminada como uma possibilidade, um 
vislumbre da obra registrado no imaginário. E a emissão desses rastros poderiam vir de 
muitos lugares, atingindo o corpo do leitor através de variados sentidos.  

Essa experiência sinestésica com a palavra, tão constante no mundo contemporâneo, 
aumenta as possibilidades de surgimento de rastros mnésicos na memória do receptor. Pois 
hoje a relação com uma obra pode ser estendida indefinidamente e é totalmente circular, ou 
seja, não necessariamente começa pela leitura do livro. Pode começar por uma visita à 
exposição, que leva à internet, aos trechos, ao livro e vice-versa. São transcriações 
independentes e ao mesmo tempo interligadas que o leitor consome como sente vontade e às 
vezes se satisfaz com apenas um estímulos, sem sentir necessidade de ler a obra original para 
tornar-se proprietário do mundo imaginário criado pela mesma.  
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O Auto da Compadecida é um exemplo disso. O texto, em sua última adaptação por 
Guel Arraes (2001), foi consumido por milhões de pessoas na TV, depois no cinema e, hoje 
em dia, na internet. Com um alcance impossível de mensurar, O Auto da Compadecida tem 
seu embrião nas tradições populares e na literatura oral, mas a voz poética que o impulsiona 
atravessou o tempo e permanece viva na memória dos seus leitores-telespectadores.  

Como num elo de conexão infinito, a palavra disseminada da obra se serve do que há de 
anterior e depois serve como fonte do literário para seus leitores-criadores. Sua literariedade 
está diluída na sociedade, na imprensa, nas artes visuais, na internet, entre outros lugares e a 
qualquer momento o leitor pode encontrar um rastro de O Auto da Compadecida e através 
deste relembrar, reviver uma sensação do literário, segui-lo até a obra original ou 
simplesmente guardá-lo.  

Sua última adaptação é tida por milhões de pessoas como o original, como um 
excedente de sentidos, ou ainda, um suplemento na acepção de Derrida (apud NASCIMENTO 
2001) que não se pode mais separar da obra primeira, criando uma dependência entre elas. Ou 
seja, algo falta à versão original (o excedente reconhecido imediatamente pelo público), assim 
como a versão transcriada não pode abdicar daquela que a originou porque a ela deve seu 
corpo de ideia. A versão transcriada também passa a ser objeto de leitura da obra escrita, 
origem antes da origem, comprovando que os princípios se refazem a todo momento. 

Tudo isso representa uma grande mudança na forma de criar, consumir e entender a 
literatura que, em contínua mutação, não tem ainda identidade. Como diz Agamben (1993) 
sobre o “ser qualquer” ou a “comunidade que vem”, poderíamos chamá-la “literatura 
qualquer”, que, não importa qual seja é aquela que “se quer”, por isso singular e determinada 
pela “totalidade das suas possibilidades”. Uma literatura que encontra paralelos na origem do 
literário, voltando ao início, à literatura oral, para renascer sob nova roupagem diante dos 
questionamentos atuais, de uma cultura globalizada, conectada e influenciada por repertórios 
distintos. Nela, a disseminação é inerente à sua existência, acontecendo de forma natural, 
fluida, como tudo o mais no mundo contemporâneo. Entretanto, isso não significa que a 
literatura abandona por completo suas raízes tradicionais. Ocorre que o que estamos tentando 
apreender e nos escapa é um vir a ser que está preparando a literatura que vem. E, sendo 
assim, podemos dizer que essa profusão de vozes e suportes representam um estado de limiar, 
uma relação de limite entre o que foi e o que será chamado e plenamente definido por 
literatura num futuro próximo. 
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LEITURAS EM PROFUSÃO: MUITO ALÉM DA ESCOLA, CRIANÇAS E 
SUAS PRÁTICAS COTIDIANAS EM TORNO DO LER 

Viviane Paliarini1  
 
Ler e escrever, outrora considerada uma operação simples e mecânica, que colocava em 

uso a memória, a força da repetição e a decodificação, transformando os signos em sons, no 
equivoco de se pensar o sistema de escrita como um código de equivalência. O fracasso 
escolar, em princípio, era atribuído apenas aos incapazes ou preguiçosos, vinculado 
unicamente à figura do aluno. Um processo simples, que “não representava uma evidencia 
problemática para o espaço escolar” (HÉBRAD, 1996, p.35).  

O letramento emerge como uma nova perspectiva, para referir-se aos usos da língua 
escrita em diferentes espaços do cotidiano dos sujeitos, explica os impactos da escrita e da 
leitura em todas as esferas de atividades e não somente na escola. É compreendido como um 
conjunto de práticas sociais, deduzidas em eventos mediados por textos escritos. Tais eventos 
têm lugar no contexto social, cultural, político e histórico. 

As práticas de leitura e escrita não necessariamente significam práticas de alfabetização. 
Em síntese, compreendemos a leitura como um processo que transcende a aquisição do 
sistema de escrita alfabética e passamos a pensá-la como uma prática cultural e social e, 
portanto, uma prática que não é exclusivamente escolar.  

Pensar na leitura como uma prática em profusão é o tema central deste estudo que 
procurou conhecer e analisar as experiências de ler de estudantes de uma escola pública da 
Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS e que se encontravam nos anos iniciais de 
escolarização. Elege como eixo privilegiado as leituras realizadas em distintos espaços de 
sociabilidade da vida cotidiana, o que significa, aqui, a escolha por aqueles atos de ler que 
extrapolam o espaço escolar. 

Os cinco sujeitos que compõem o grupo desta investigação são estudantes do Ensino 
Fundamental que no ano de 2012 concluíram os três anos do primeiro ciclo de escolarização2, 
e não foram considerados alfabetizados, portanto, mantidos no primeiro ciclo. 

O foco do estudo propõe o mapeamento das práticas de leitura, realizadas por estes 
sujeitos, em diferentes espaços de sociabilidade. Buscando refletir sobre os modos, os usos e 
as formas que estes se relacionam com os suportes, os textos e os espaços, passando a 
compreender a leitura como uma prática cultural, social que transcende as capacidades e 
habilidades de leitura.  

A proposta metodológica constitui-se na analise a partir da produção de um “inventário 
das práticas de leitura”, seguido de uma entrevista semiestruturada, de modo que cada sujeito 
                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Contato: vpaliarini@yahoo.com.br  
2 Por ser uma escola municipal, sua organização está baseada nos ciclos de formação. O sistema por ciclos de 
formação no ensino fundamental, compreende três ciclos que são compostos por três anos de escolarização em 
cada um deles (totalizando nove anos). A retenção dos educandos só poderá acontecer ao final de cada ciclo.  

mailto:vpaliarini@yahoo.com.br
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pudesse narrar o que fotografou, por que fotografou e o que significam para ele aquelas 
imagens capturadas.  

A construção do inventário foi feita a partir de fotografias produzidas pelos próprios 
estudantes convidados a retratar aquelas práticas de leitura que, segundo eles mesmos, 
comparecem em suas experiências cotidianas. A única orientação foi de que fotografassem 
suas cenas de leitura que aconteciam fora do espaço escolar. Cada um dos estudantes recebeu, 
pelo período de uma semana, uma máquina fotográfica para retratar no cotidiano cada vez que 
julgasse observar um de seus atos de ler, seja os modos de ler, ver ler ou ouvir ler, pensando 
também na pluralidade dos portadores textuais, dos suportes com os quais se deparam no 
cotidiano.  

Composto por 194 (cento e noventa e quatro) fotografias, como observamos na tabela 1, 
este grande conjunto de imagens será tomado como referência, pois as fotografias constituem 
representações de práticas que não podem ser consideradas apenas isoladamente, sendo 
importante pensar em suas interrelações. 

 
Tabela 1 – Imagens capturadas por cinco estudantes para o inventário de suas práticas 
de leitura fora da escola 

 
Estudante3 Camila Eduardo João Karina Renato Total = 5 

Nº de 
imagens 

capturadas 

7 fotos 3 fotos 25 fotos 120 fotos 39 fotos Total= 194 

Suportes 
textuais 

      

Livro de 
literatura 

X  X X X  

Catálogo de 
compras 

X      

Jornais X  X X X  
Revista    X   

HQs    X X  
Livro 

escolar 
 X     

Folder de 
propaganda 
informativo 

  X X   

Rótulos/ 
embalagens 

  X X X  

Objetos    X X  
Calendário   X    
Placas de    X   

                                                           
3 Para preservação da identidade dos sujeitos, seus nomes foram alterados, respeitando-se, contudo, seu sexo. 
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trânsito 
Placas 

informativas 
   X   

Vestimenta    X   
Cartões    X   

Álbum de 
figurinhas 

   X   

TV    X   
Capas de 
games 

    X  

Cartazes    X   
Dvd’s    X   

 
Na análise das imagens, tendo como apoio os relatos das entrevistas, podemos observar 

que o ato de ler possui distintas representatividades entre os estudantes. Em alguns casos é 
possível observamos a figura do livro como objeto central registrado, sendo para alguns a 
única possibilidade de representação das práticas de leitura, ou a mais possível. O livro 
emerge como um capital cultural, um artefato impregnado de valores e sentidos que atribuem 
ao ato de ler uma forma de distinção social. Ao vincular as práticas de leitura ao suporte do 
livro, observamos que entram em cena aspetos de uma saber escolarizado que só tem sentido 
segundo os cânones da instituição escolar, como por exemplo, as práticas de leitura 
registradas a partir do uso e da apropriação do livro didático. 

Contudo, as práticas registradas pelos estudantes também são percebidas como práticas 
de sociabilidade que agregam ao ato de ler um universo de possibilidades de espaços e 
materialidades presentes no cotidiano dos sujeitos que emergem de uma sociedade 
grafocentrica, em que os textos são materializados em uma grande variedade de formas o que 
potencializa as diversas apropriações feitas a partir da leitura. 

Desta forma, por mais aculturante que um determinado material de leitura tenha a 
intencionalidade de ser, sempre estará em jogo à apropriação do leitor em relação a ele: 
“Pensada desta forma, a ênfase sobre as apropriações culturais também nos permite ver que os 
textos ou as palavras destinadas a configurar pensamentos e ações nunca são inteiramente 
eficazes e aculturadores” (CHARTIER 1992, 233). 

As práticas de leitura registradas nos indicam que as significações e atribuições de 
sentidos vinculados ao ato de ler, estão para além de uma questão etária, de uma condição 
econômica ou de localização territorial, mudando suas significações de acordo com os 
sujeitos e com as suas experiências de leitura.  

A leitura como prática envolve outros sentidos e contextos, como por exemplo, os atos 
de ver ler e ouvir ler. Os estudos propostos por Chartier ao analisar as práticas de leituras na 
França durante o Antigo Regime, compreendem a leitura como prática cultural que possibilita 
produções e apropriações diferenciadas, de acordo com cada sujeito e o contexto de sua 
realização. Para o autor, o ato de leitura não se dá apenas na relação direta do sujeito leitor 
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alfabetizado com o texto que comunica, pois as práticas de leitura se estendem para os atos de 
ler, ver ler e ouvir ler, sem que existam hierarquias entre estes atos. 

 
Pelas sociabilidades diversas da leitura em voz alta, existe nas sociedades 
antigas uma cultura do escrito mesmo entre aqueles que não sabem nem 
produzir nem ler um texto. Compreendê-la significa não considerar que o 
acesso ao texto escrito é sempre e em toda a parte uma leitura individual, 
silenciosa, solitária, que supõe necessariamente a alfabetização. 
(CHARTIER, 2004, p.11) 

 
Fora da escola estes sujeitos realizam diversificadas práticas que envolvem o ato de ler. 

Embora existam as mesmas supostas dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita 
constatadas pela avaliação escolar no que diz respeito aos atos de ler e escrever escolarizados, 
de outra parte ressaltamos que as experiências de leitura desses estudantes não são as mesmas 
se considerarmos suas práticas fora da escola. Não podemos afirmar que estas dificuldades 
emergem da falta de familiaridade, ou com a falta de acesso e não imersão em um meio 
letrado. Fora dos muros escolares suas práticas são diversas, múltiplas, individual e 
coletivamente distintas. São para além de uma operação de decodificação que se instauram 
suas práticas de leitura, mas sim pela relação de exterioridade que estabelecem com o objeto 
impresso, por uma intenção que é posta e que não se restringe a uma atividade cognitiva.  

A leitura é um ato inventivo e de criação, não pode ser assimilado a uma passividade, 
como se o leitor fosse mero espectador/receptor das intencionalidades do autor. O ato de ler 
modifica não apenas o leitor, mas também aquilo que é lido. Toda a leitura é um ato de 
produção, de criação própria do leitor que atribui sentidos para além daqueles estabelecidos 
pelo autor, pois, “O texto só tem sentido graças aos seus leitores; muda com eles; ordena-se 
conforme os códigos de percepção que lhe escapam. Torna-se texto somente na relação à 
exterioridade do leitor, por um jogo de implicações e de astúcias”. (CERTEAU, 1994, p.266) 
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UMA LEITURA ACERCA DO/NO COTIDIANO ESCOLAR 

Wagner Feitosa Avelino1 
Leila Maria Ferreira Salles2  

 
Almejando conhecer como o cotidiano escolar tem sido tratado nas pesquisas e estudos 

de colaboradores da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) buscamos investigar 
e analisar as ênfases, regularidades e dimensões presentes nestes artigos. Para tanto foi feito 
um mapeamento de todos os artigos publicados no periódico que abordam direta ou 
indiretamente a questão do cotidiano escolar. A escolha por realizar a pesquisa na RBEP, se 
justifica na medida em que este periódico é publicado por um longo período de tempo sendo o 
principal veículo de divulgação científica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 
Educacionais (INEP). O primeiro exemplar data de julho de 1944.  

 
Sobre cotidiano e cotidiano escolar  

 
A temática cotidiano e cotidiano escolar é abordada neste trabalho a partir da óptica dos 

autores: Lefebvre, Certeau e Heller que refletem a questão do cotidiano e André, Alves, 
Candau, Bourdieu, e Penin que buscam analisar as diferentes dimensões presentes na escola 
evidenciando que o cotidiano escolar é complexo, fragmentado e multifacetado.  

Certeau (1996) aborda as práticas comuns do dia a dia, que chama de “artes de fazer”, 
relacionando-as as práticas culturais contemporâneas da sociedade, por meio da aproximação 
do estudo do local com cada sujeito. Essa leitura do cotidiano a partir da noção de “espaços” 
(CERTEAU, 1982) remete aos “lugares” (LEFEBVRE, 1991) quando discute que o macro 
(sociedade) se representa no micro (escola). Heller (2004) destaca a relação do cotidiano com 
a história.  

Alves (1998, 2000, 2003) busca relacionar o estudo do cotidiano escolar manifesto nos 
acontecimentos da sala de aula à dimensão sociocultural, que por sua vez remetem a questões 
sociopolíticas. Na perspectiva intercultural que consiste em uma dimensão do cotidiano 
escolar, Candau (2008, p.52) defende que a educação pode promover o reconhecimento do 
“outro”, permitindo o diálogo entre os mais diferentes grupos sociais e culturais, desde que 
orientada à construção de uma sociedade democrática que articule as políticas de igualdade e 
identidade. Esses debates nos levam a pensar nas desigualdades sociais tal como descritas por 
Bourdieu (2007), que chama a atenção para os mecanismos de reprodução e legitimação de 
um sistema social e que são mantidos nas práticas cotidianas que as escolas perpetram. Para 
Penin (1989), é no âmbito da analise do cotidiano que melhor se entende as ações dos sujeitos 
inseridos nos processos constitutivos da realidade escolar entendendo que a natureza das 

                                                           
1 Mestrando em Educação; Universidade Estadual Paulista; Rio Claro, São Paulo. avelino@rc.unesp.br  
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ações e dos processos escolares é dada na sua articulação com eventos presentes no nível 
social e histórico. 

Corroborando com estes autores assumimos que a vida cotidiana não está afastada da 
história, mas no acontecer histórico. O estudo do cotidiano escolar mostra-se um espaço 
privilegiado para se entender uma complexidade de dimensões presentes no dia a dia escolar. 
Entendemos que a analise do mesmo por meio dos periódicos permite tangenciá-lo em toda 
sua complexidade. 

  
A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) 

 
Os principais objetivos da revista são o de promover pesquisas e inquéritos, organizar 

documentos relativos à história da educação, aproximar instituições educacionais do país e do 
exterior, prestar assistência técnica a todas as instâncias educacionais e divulgar os estudos 
pedagógicos. 

O número de exemplares publicados durante o período de sua existência não foi 
constante, variando em função de questões econômicas e políticas e conjunturais. Atualmente 
é publicada quadrimestralmente. Nestes 70 anos, a RBEP deixou de ser publicada por um 
período de 04 anos: entre janeiro de 1974 a janeiro de 1976, quando os exemplares foram, 
conforme afirma Saavedra (1988) censurados pelos militares, por, segundo eles, divulgarem 
conteúdos impróprios; e entre abril de 1980 a abril de 1983, caracterizado principalmente pela 
instabilidade do governo militar com o processo de redemocratização do país. No governo de 
Fernando Collor a RBEP foi ameaçada de extinção tendo regularizada sua periodicidade 
apenas a partir de 2006 (SAVIANI, 2012).  

Segundo Rothen, (2005, p. 191) Medeiros Britto, divide a história da Revista em 
períodos. O primeiro de 1944 a 1951 em que o INEP foi dirigido por Lourenço Filho e Murilo 
Braga a maior ênfase dos artigos publicados pela RBEP eram em questões intrinsecamente 
pedagógicas (administração escolar e psicologia escolar). O segundo, de 1951 a 1971, quando 
a revista estava sob a direção de Anísio Teixeira, a RBEP torna-se espaço de debates relativos 
à democratização do ensino: de 1951 a 1961 o debate se centra na Lei de Diretrizes e Bases 
4.024 de 1961; de 1962 a 1971, a discussão central é Reforma Universitária e o ensino de 1º e 
2º graus na Educação Básica.  

Nestes anos todos os artigos trataram de vários assuntos que segundo Bontempi Jr, 
(2012) podem ser agrupados em alguns temas: movimentos sociais e da educação, profissão 
docente, teoria da história da educação, escrita e ensino de história da educação, intelectuais 
da educação, estatística escolar, gênero, diversidade cultural, ensino e escolas militares, 
políticas públicas em educação e educação católica.  

 
A temática do cotidiano escolar na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos  

 
O levantamento dos artigos objeto deste estudo foi feito nos periódicos disponibilizados 

no site do INEP/MEC e naqueles que podem ser acessados apenas no formato impresso. 
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Foram selecionados para análise os artigos que em seu título ou em seu subtítulo, remetiam ao 
cotidiano escolar. Entre 1944 até 2014, foram publicados um total de 1423 artigos. Entretanto, 
apenas 11 artigos trataram diretamente da temática cotidiano escolar. Após o mapeamento, as 
reportagens foram analisadas para verificar a definição de cotidiano escolar, os aspectos 
abordados e o referencial teórico utilizado.  

Uma primeira analise evidencia que o tema cotidiano escolar foi enfocado pela primeira 
vez no ano de 1985 quando dois artigos foram publicados. Um deles de autoria de Oliveira 
que trata da alfabetização de adultos e outro de Franco et all que investiga o professor de 2º 
grau. Os demais artigos foram publicados por Sonia Kramer et al em 1987, Segenreich em 
1994, Mauricio em 2006, Siqueira, et all em 2008, Rabelo em 2009, Azâmor e Naiff em 2009, 
Siqueira em 2011 e Zluhan e Raitz em 2014. Embora os autores não tenham sido os mesmos 
há certa constância da temática na revista.  

Os temas centrais entorno do/no cotidiano escolar focalizaram a prática educativa, o 
papel do professor, a alfabetização, a universidade, as representações de professores, os 
saberes pessoais e profissionais, professores do sexo masculino, avaliação da aprendizagem, 
psicanálise e direitos humanos. Os referenciais teóricos para analise do cotidiano escolar se 
centram nos seguintes autores: Foucault, Freire, Freud e Perrenoud e Candau. Desse modo, 
nas diferentes obras, o cotidiano escolar é compreendido como um espaço a ser desvendado 
através das representações de cada indivíduo que compõe o âmbito educacional. 

Embora a quantidade de artigos na temática estudada seja pequena eles evidenciam que 
as ênfases estão em graus de ensino distintos e uma diversidade de temas e preocupações, 
parecendo-nos, que não há acumulo de conhecimento sobre o cotidiano escolar na medida em 
que um texto ou um autor não se remete ao texto escrito por outro e enfoca graus distintos de 
escolarização.  
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SILÊNCIO: A TERCEIRA MARGEM? 

Waldirene de Jesus1 
 

João era tudo? 
tudo escondido, florindo 

como flor é flor, mesmo não semeada? 
  Mapa com acidentes 

deslizando para fora, falando? 
Guardava rios no bolso 

cada qual com sua côr de água 
sem misturar, sem conflitar? 

E de cada gôta redigia 
nome, curva, ,fim, 

e no destinado geral 
seu fado era saber 

pra contar sem desnudar 
o que não deve ser desnudado 

e por isso se veste de véus novos?  
Carlos Drummond de Andrade 

 
Margens do Silêncio, vazio, intervalo...  
Pode a palavra proliferar instantes, lugares, modos de Vida?  
Lugar e espaço, sertão e Sertão, rua e Rua, o rio e o Rio que ri...?  
O Sertão de Rosa (2001) ou "O sertão é sem fim. O sertão está em toda parte. O sertão 

tá dentro da gente.” 
Pensamentos e cavalgadas, escritas e leituras...?  
Uma leitura-mapa com criação de conexões, novos modos de vida, devires deleuzianos, 

ler-povoar intervalos e vazios, criar sentidos com e no Silêncio. 
Devires como revelações dos intermeios, o exterior da linguagem, Silêncio?  
O conceito de devir em Deleuze pode ser entendido a partir do exemplo da vespa e da 

orquídea, ou seja, a vespa que captura ou rouba o código, devir-vespa, na orquidea, e esta que 
captura o devir-orquidea na vespa.  

 
A vespa e a orquídea são o exemplo. A orquídea parece formar uma imagem 
de vespa, mas, na verdade, há um devir-vespa da orquídea, um devir-
orquídea da vespa, uma dupla captura, pois "o que" cada um se torna não 
muda menos do que "aquele" que se torna. A vespa torna-se parte do 
aparelho reprodutor da orquídea, ao mesmo tempo em que a orquídea se 
torna órgão sexual para a vespa. Único e mesmo devir, único bloco de devir, 

                                                           
1 Formada em Biologia pela PUCCAMP; Mestranda no LABJOR-UNICAMP; Campinas, SP. E-mail: 
waldirenedejesus@hotmail.com.br.  

mailto:waldirenedejesus@hotmail.com.br
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ou, como diz Rémy Chauvin, uma "evolução a-paralela de dois seres que não 
têm absolutamente nada a ver um com o outro". Há devires-animais do 
homem que não consistem em imitar o cachorro ou o gato, já que o animal e 
o homem só se encontram no percurso de uma desterritorialização comum, 
mas dessimétrica. (Deleuze & Parnet, 1998, p. 10-11) 

  
Os devires são agenciados, compõe um mesmo mapa, ou rizoma, que é conectável, 

desmontável, reversível, modificável, rasgável, adaptável, desenhavel, preparavel de forma 
individual e coletiva, é aberto e com múltiplas entradas contribuindo para a conexão dos 
devires.  

 
Assim como as minorias, as entradas permitem fugas aos modelos e capturam novas 
formas de vida.... 

 
Em um mapa mesmo as hegemonias, culturais, linguisticas, economicas etc. não fazem 

perder a multplicidade rizomática, pois se submetem a uma estrutura que rejeita centricidades, 
automaticidades, unificidades, conectam-se ao fora e a “qualquer vizinho” levando a novos 
brotamentos em relação ao mapa. O oposto ou o crescimento do mapa em relação as 
hegemonias leva a reprodução do modelo arborescente, alienante e paranóico, sem as 
potências rizomáticas e de criação.  

Leituras e escritas que reproduzem o mundo, trazem fundamentos, impedem o acesso as 
margens, nos torna paranóicos, anestesiados, controlados e consumidores de alegrias 
enlatadas.  

Leitores que aceitam os conselhos da TV, do Estado e da suposta família, conselhos do 
não-viver que não permitem novas leituras, expressão, crítica ou experimentação, sbmetidas 
aos modelos de opressão, bases que que impedem as alegrias individuais e o povo de agir.  

A pergunta que se coloca é: Como escaparmos ao acúmulo de conexões previstas, 
palavras, sons, gestos, imagens, histórias mesmas, “sentidos primordiais”, resíduos que 
orientam a leitura e aprisionam o pensamento? 

Usado na Arte, Filosofia, Ciência, Literatura ou Cinema, o método cartográfico, de 
DELEUZE & GUATTARI (1995), se torna potente e é escolhido por permitir analisar mesmo 
os caminhos mais fluidos e movediços, passando por fragmentos, movimentos, devires, 
forças, pensamentos, possibilidades, impossibilidades, encontrando/criando conexões e 
ploriferando além delas.  

Os limites cartográficos rizomáticos são fugidios, deslocam-se e movem-se no vazio, 
transbordam pelo meio, entre suas margens. Fora e vazio, sem realidade, representação ou 
autoria (sem imagem, significação ou subjetividade), fragmentos de agenciamento com o 
fora-mundo, em uma escrita, livro ou pensamento nômade. Mapa-som, mapa-escrita, mapa-
imagem... Viagem literária e outras, movimento a partir do meio, das lacunas, vazios, 
silêncios, intervalo, buracos, poros, pixel, mover-se entre as coisas e E, E, E, E... 
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Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma para 
outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento 
transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói 
suas duas margens e adquire velocidade ao meio (DELEUZE & 
GUATARRI, 1995, p.49) 

 
Utilizando o método cartográfico para analisar a obra “A terceira margem do rio”, conto 

de Guimarães Rosa presente no livro “Primeiras estórias”, uso a idéia de Silêncio por se 
aproximar de fora ou vazio citado anteriormente como lugar de proliferação de sentidos. 
Assim o Silêncio, a partir da Filosofia de DELEUZE & GUATARRI, pode ser um destes 
lugares de fuga e de criação que faz funcionar essa “máquina de leitura eficaz” e que a obra 
roseana seja potente para capturar esse funcionamento trazendo alguns fragmentos do Fora.  

  
– É difícil falar disso. Não é uma linha abstrata, embora ela não forme 
nenhum contorno. Não está no pensamento mais do que nas coisas, mas está 
em toda parte onde o pensamento enfrenta algo como a loucura e a vida, algo 
como a morte. Miller dizia que ela se encontra em qualquer molécula, nas 
fibras nervosas, nos fios da teia de aranha. Pode ser a terrível linha baleeira 
da qual nos fala Melville em Moby Dick, que é capaz de nos levar ou nos 
estrangular quando ela se desenrola. Pode ser a linha de um pintor, como as 
de Kandinsky, ou aquela que mata Van Gogh. Creio que cavalgamos tais 
linhas cada vez que pensamos com suficiente vertigem ou que vivemos com 
bastante força. Essas são as linhas que estão para além do saber (como elas 
seriam “conhecidas”?), e são nossas relações com essas linhas que estão para 
além das relações de poder (como diz Nietzsche, quem gostaria de chamar 
isso de “querer dominar?”). Você diz que elas já aparecem em toda a obra de 
Foucault? É verdade, é a linha do Fora. (DELEUZE, 1998, p. 136-137) 

 
A análise do lugar roseano no/em torno do Silêncio permitiu a afirmação das 

potencialidades de experimentações singulares de leitura, dos devires e personagens 
“menores” como o “Pai” de Rosa que navega “rio abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio”.  

O Rio construido a partir do não-mundo, é percebido em seu movimento, seu fluir, 
devir...sua fuga, da beira do rio, da terceira margem é possível captar instantes-rio, 
superficies-rio, fora-rio, silencio-rio, encontros inesperados, o menino com o rio, o rio com o 
velho, o rio com a criança, menino-velho-criança através do rio...  

O conto roseano nos desloca para o lugar do Silêncio, do não-criado, onde habita des-
figuras, um sempre lugar de fuga, do não-regrado, da (ficção real)... dos infinitos pais, esposas 
e filhos. Proliferação de sentidos, infinitamente ao que possa ser conectável ao leitor. A “A 
terceira margem” não é derivada, mas um intermeio de onde pode se ler com o Silêncio, 
encontro com a linguagem, com as “palavras que não o são”, “existentes que não o são” e que 
se aplica a “corpos que não o são”.  

Nas palavras de Drummond, Rosa “Guardava rios no bolso/cada qual com sua côr de 
água/sem misturar, sem conflitar?” Quantos Rios? Quantos Devires? 
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Devir-Ser-tão?  
 
Deleuze-Rosa?  
 
Falta de palavras e sentidos... 
 

Mas o que Kublai considerava valioso em todos os fatos e notícias referidos 
por seu inarticulado informante era o espaço que restava em torno deles, um 
vazio não preenchido por palavras. As descrições das cidades visitadas por 
Marco Polo tinham esse dom: era possível percorrê-las com o pensamento, 
era possível se perder, parar para tomar ar fresco ou ir embora rapidamente 
(CALVINO, 2004, p. 41)  

 
O Rio, A Cidade... 
 
Povoamentos necessários e criação de novos modos de vida... 
 

Proliferação de Conexões 
 
Ler com o silêncio, no oco de pau que diz: eu sou madeira, beira, desfocar, ver o 
inimaginável, escutar o indizível, pensar o impensado, viver o impossível 
 
Esgotar, quebrar palavras e imagens. 
Fora da palavra, quanto mais dentro aflora 
 
Nudez de sentidos, convite a criação, experimentar, desfocar, criar, 
capturar narrativas mudas e cegas, errantes, fluir em devir. 
 
Água da palavra, água calada, pura. 
 
Teria o filho encontrado o pai? 
 
Nosso pai não diz, diz: risca terceira 
 
Terceira margem, território flutuante. 
 
Entrada-silêncio, não-pensamento, entrada-silêncio, não-sentimento, entrada-silêncio, 
não-gesto, entrada-silêncio, não-desejo, entrada-silêncio, não-margem 
 
Ouvi, ouvi, ouvi a voz das águas. 
Escuta: o que não ouve, nunca-falado 



SILÊNCIO: A TERCEIRA MARGEM? 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3388 

Vê: o que não tem forma, nunca-visto 
Casa da palavra, onde o silêncio mora 
 
O rio captura o homem e ri 
Meio a meio o rio ri, silencioso e sério. 
 
O rio vê e ouve, flui por entre as riscas. 
A terceira risca. Risca certeira. 
 
Tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai 
Pai-pau, pai-palavra, pai-rio, pai-enorme, pai-nosso 
pai-silêncio 
 
devir pai 
 
rio 

O que pode a Literatura? Deslizar para fora? Falar? Crescer pelo meio? 
 
E o Silêncio? 
 
  
Acidente... 

Linha fora do mapa... 

Palavras transbordadas...  
 
Fechando com Drummond, Mapa com acidentes/deslizando para fora, falando?  
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“LONGAS BEIRAS: DESDOBRAMENTOS DA LITERATURA DE 
GUIMARÃES ROSA EM PINTURAS E CADERNOS DE ARTISTA” 

Walkiria Pompermayer Morini 
 
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre os significados e nexos narrativos da 

linguagem artística composta por desenhos e pinturas, construídos através das potencialidades 
configuradas no conto “A terceira margem o rio”, do aclamado escritor mineiro João 
Guimarães Rosa (1908-1967), presente em seu livro Primeiras estórias (1962). 

A proposta detém-se à discussão e o intercâmbio entre investigações sobre artes visuais 
e literatura, possibilitado pela reflexão acerca da produção artística contemporânea e os 
apontamentos sobre os resultados pictóricos que imprimem às imagens valores em termos de 
linguagem visual, com a intenção principal de ampliar a compreensão sobre seu processo de 
criação poética. 

Essa série de trabalhos artísticos é baseada na literatura sobre o espaço das relações 
humanas e significações sobre a paisagem real/imaginária, que foram realizados em 2014 para 
exposição no 19º COLE - Congresso de Leitura do Brasil, sob o tema: “leituras sem 
margens”.  

As imagens apresentam cenas que compreendem a sugestão de caminhos, rios, 
intempéries da natureza, onde a dissolução parcial da imagem aponta um claro indício de 
abstração. Como se escolhesse recortes dessas histórias para a formulação de outras, as 
pinturas estão concentradas nas massas de cor, nos elementos orgânicos, transparências e 
marcações de movimento, em estruturas por vezes apontadas pelo desenho.  

Por observar características da experiência pessoal de criação, que revelam novas 
soluções pictóricas a cada desafio, e as intenções do texto de Guimarães Rosa, aponto os 
registros dessas identificações visuais que se aproximam da abstração.  

As pinturas e desenhos evidenciam a vontade de concisão: impõe-se o predomínio de 
uma forma ou superfície cromática principal, que orienta os elementos subjacentes, mas a 
definição cromática permanece uma questão central, como intenção comunicadora da 
linguagem visual (Figura 01). 
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Figura 01: Acrílica e guache sobre papel. Arquivo pessoal. 
 
A reflexão sobre o modo de construção das imagens – desenhos e pinturas constitui 

grande parte do processo criativo aqui apresentado. A relação inicial com o objeto de 
observação – o texto “A terceira margem do Rio”- foi um foco de atenção, à medida que 
investigava minha imaginação em busca de uma interação com o mesmo. Durante a 
realização dos trabalhos, despertava-me interesse a possibilidade de preservar indícios dos 
instantes vividos pelos personagens.  

Observo, assim, que há uma consideração especial pelo momento de execução da 
imagem, pelo olhar voltado para as particularidades da ação e do fazer. Desse modo, o 
desenho, muitas vezes sugere uma parcela do planejamento, onde aproximar as imagens das 
reflexões sobre os resultados visuais possibilita a criação de uma ponte importante. 

Nesses trabalhos, são apontados os limites entre as formas e o espaço nas pinturas, que 
não mais se estabelecem em planos definidos. No conto “A terceira margem do Rio”, não há 
referências geográficas precisas, apenas a citação das cenas nas proximidades de um rio de 
grande porte – fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira.” 
(Rosa. 2001, p.80). Assim, pode-se observar que os trabalhos estruturam-se na constituição e 
dissolução da forma, em função das observações sensoriais apontadas. 1 

 

 
 

                                                           
1 Aproximando-se disso, Alain Bonfand, em seu livro “A arte abstrata”, Campinas/SP, Editora Papirus, 1996. 
p.44, declara perceber os elementos de uma pintura como duplo: exterior e interior ao mesmo tempo, “uma 
aparição advinda da intencionalidade que constitui a aparência. No sistema estabelecido, exteriormente, toda 
forma é um elemento e, interiormente, ela já não é essa forma, mas a tensão que constitui o novo elemento, 
como dialética existente no movimento próprio da abstração.”  
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Cadernos de estudo 
 
Os desenhos e pinturas anotados em cadernos apresentam as investigações sobre a 

formulação das novas imagens e os recentes desafios relacionados com o sistema espacial 
apontado pela abstração. São composições e preenchimentos em pequeno formato, que 
incorporam as duas páginas do caderno, tornando o registro mais concentrado e estabelecendo 
as relações com paleta de cor reduzida (Figura 02). 

 

 
 

Figura 02: Caderno de desenhos. Arquivo pessoal. 
 
Considero essa prática essencial para a reflexão sobre o ponto de vista da composição e 

solução das cores, como parte das escolhas sobre áreas escuras, compactas e dominantes, que 
podem surgir durante essas anotações diárias e adquire maior autonomia nos trabalhos 
realizados em papéis separados.  

O trânsito de uma cor de intensidade maior para outra de intensidade menor leva 
consigo uma sensação persistente da anterior, que se sobrepõe à segunda, influenciando-a, 
portanto. Distendem-se uma escala harmônica, compondo toda a área circundante das 
primeiras “figuras” apresentadas ao papel.  

A observação deixa de ser direta, a partir da realidade, e passa a ser a discussão sobre as 
questões observadas a partir de imagens produzidas e as reflexões dela decorrentes, cultivam 
a ideia de travessia, a passagem de uma margem a outra da existência. 

As imagens desconstroem-se e são reorganizadas em outros eixos construtivos, 
extraídos da própria linguagem visual. A cor, a linha, a mancha, os espaços vazios, as 
densidades e transparências são os novos índices de construção e, a partir deles, são 
estabelecidas novas reflexões. 

As imagens relacionam-se como o processo reflexivo que surge a partir delas, conjugam 
os pressupostos da criação pictórica e estabelecem a coerência e o cerne da produção artística. 
Esse processo possibilita ao observador experimentar, idealizar, sonhar e vivenciar essas 
paisagens inventadas. 
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APONTAMENTOS PARA NOVAS LEITURAS A PARTIR DO EXERCÍCIO 
DE ESTRANHAMENTO REALIZADO NO AMBIENTE ESCOLAR 

Wallace Alves Cabral1 
Cristhiane Cunha Flôr2 

 
Atualmente tem ocorrido uma intensificação das discussões sobre a disciplina de 

Estágio Supervisionado, decorrentes das (não tão) recentes exigências da LDB, que aponta a 
necessidade de modificações curriculares nos cursos de licenciatura. Desta forma, busca-se 
abandonar o modelo da racionalidade técnica, presente em cursos de formação de professores 
até hoje. Repensar as práticas que são realizadas na disciplina de Estágio Supervisionado 
(Química em particular), nos faz refletir sobre a importância da linguagem nos cursos de 
formação de professores. Muitas vezes, as vivências do estagiário são registradas na forma de 
relatórios com características técnicas, onde há pouco espaço para reflexão e criação por parte 
dos estudantes sobre suas experiências nesse período. Como afirma Queiroz (2001), o curso 
de química é potencialmente quantitativo, no qual o currículo, de uma forma geral, enfatiza o 
desenvolvimento de habilidades quantitativas, em prejuízo do desenvolvimento de habilidades 
qualitativas, como a leitura. 

Pensando o Estágio como espaço em que o estudante realiza leituras do ambiente 
escolar e reflete sobre o mesmo, propomos uma discussão sobre a importância de diferentes 
práticas de leitura nos cursos de formação de professores. Francisco Júnior (2010) assinala a 
necessidade de entender que o professor de Ciências é também um professor de leitura, 
responsável por criar oportunidades para que os alunos exerçam essa atividade, 
posteriormente, em suas salas de aula.  

A partir disso, acreditamos que vivenciando, em sua formação inicial, atividades e 
práticas relacionadas a diferentes gêneros de leitura e escrita, os estudantes das licenciaturas 
poderiam, com mais propriedade e entendimento, incentivar tais práticas na Educação Básica. 
Buscando compreender os processos constitutivos da linguagem, apoiamos nosso trabalho na 
Análise do Discurso de Linha Francesa. O contato com a AD nos faz questionar a 
transparência da linguagem, remetendo ao fato de não haver sentidos prontos e únicos por trás 
de um texto, esperando para serem decifrados.  

Partindo destas considerações, será exposto aqui, um recorte do projeto de mestrado, 
apresentando atividades de leituras que foram realizadas dentro da disciplina de estágio 
supervisionado em Química, da Faculdade de Educação da UFJF. 

 
 

                                                           
1 Mestrando em Educação; Universidade Federal de Juiz de Fora; Juiz de Fora, MG. E-mail: 
wallaceacabral@gmail.com. 
2 Doutora em Educação Científica e Tecnológica; Universidade Federal de Santa Catarina; Florianópolis, SC. E-
mail: cristhianeflor@yahoo.com.br 
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Estranhando a realidade escolar: Novas leituras 
 
Este trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre letivo de 2013, com 5 estudantes 

matriculados na disciplina de estágio supervisionado em Química I. A disciplina possui uma 
carga horária de 200 horas, sendo divida em 140 horas de atividades a serem desenvolvidas na 
escola e 60 horas de encontros presenciais nas dependências da UFJF para estudos e 
reflexões.  

Como primeira etapa das atividades realizadas na disciplina, discutimos o texto do autor 
Horace Miner (1976), o qual inicia fazendo a apresentação de diferentes rituais que a chamada 
sociedade Nacirema realiza no que diz respeito ao corpo humano. Conforme o texto avança, 
os rituais vão sendo descritos e, após a leitura individual do texto, iniciamos uma conversa 
com os estudantes na UFJF, sobre esses rituais, a forma com que são apresentados e quais as 
características de uma sociedade que os pratique. A atividade segue com a desconstrução dos 
sentidos mobilizados. Num segundo movimento, pedimos aos estudantes que releiam o texto, 
agora lendo as palavras desconhecidas ao contrário. Nesse momento, revela-se o fato de que, 
“nacirema”, ao contrário, vira “american” e outros termos, como “Notgnihsaw”, vira 
“Washington”.  

Partindo dessas mudanças de perspectiva e possibilidades de diferentes sentidos que a 
leitura do texto de Miner (1976) suscita, buscamos aporte na AD para discutir o papel da 
linguagem no Ensino de Ciências, apontando que não existe sentidos únicos e prontos por 
detrás de um texto, e sim um processo de produção de sentidos que nega a transparência da 
linguagem e a existência de um leitor que se coloque na condição de observador neutro. 
Discutimos com os estudantes a perspectiva de que o lugar que escolhemos para olhar para a 
escola influencia as leituras que fazemos deste ambiente e propomos uma desnaturalização do 
olhar, buscando novas leituras para um ambiente que é, para nós, tão naturalizado. 

Trabalhando com a consideração de que é necessário abandonar nossos altos postos de 
segurança, lançamos aos estudantes a seguinte tarefa: Se você não fosse um estudante, 
inserido há pelo menos doze anos no processo de escolarização; se não tivesse passado pela 
escola e não soubesse exatamente o que significam as pessoas, objetos, cargos e discursos 
presentes nessa instituição, o que veria quando adentrasse no ambiente escolar? Partindo da 
questão lançada, os estudantes foram convidados a estranhar o ambiente escolar e apresentar 
suas leituras na forma de relatos. 

 Durante duas semanas os estagiários vão para as escolas buscando esse novo olhar e 
construindo um relato, que pode assumir a forma textual escolhida pelo estudante: podem ser 
vídeos, power points, cartazes, desenhos, textos escritos. Após a elaboração deste relato, ele é 
apresentado para todo o grupo na UFJF, onde discutimos a atividade desenvolvida. Partindo 
desse exercício de distanciamento, buscamos os sentidos sedimentados para o ambiente 
escolar e que mais se destacaram nos relatos apresentados. Após essa conversa os graduandos 
são convidados a ligar seu texto a outros referenciais, buscando as relações intertextuais 
possíveis a partir do exercício. Neste sentido, vai sendo incorporado aos relatos uma reflexão 
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sobre a leitura da escola feita pelos estudantes. Na turma em questão, quatro estudantes 
apresentaram relatos escritos e um na forma de Power point. 

 
Intertextualidade e leituras da escola: algumas considerações 

 
O estudante ao realizar o exercício de estranhamento, assim como o autor Miner (1976), 

está se deslocando, partindo da formação discursiva pedagógica para a formação discursiva 
antropológica. Nesse sentido, aspectos naturalizados do ambiente escolar apareceram em 
destaque nos relatos dos estudantes. O fato de situarmos nossas leituras a partir da formação 
discursiva de onde determinado discurso é originário restringe os sentidos possíveis, 
facilitando o direcionamento da interpretação. “Sendo a palavra polissêmica, a 
desambiguização do sentido se dá levando em conta as condições de produção, a formação 
discursiva em que esse discurso se inscreve e a formação ideológica a que se filia” 
(BRANDÃO, 2012, p. 22). 

Nessa perspectiva, partindo da leitura em conjunto do exercício de estranhamento 
produzido pelos estudantes, alguns temas se destacaram, trazendo à tona os sentidos 
dominantes para o ambiente escolar, aqueles que, mesmo deslocada a formação discursiva do 
autor e modificado o gênero discursivo da escrita, ainda caracterizam a escola. São eles: 

 
6) Tempo escolar: todos os relatos são marcados pelo tempo escolar, como podemos 

perceber na escrita de 2 estudantes: 
 

A1: Passou aproximadamente 2 horas e aquela sirene voltou a tocar, as pessoas em minha 
volta comemoravam, se levantavam e saiam da sala. 
 
A2: De repente o barulho surge novamente como quem autorizasse a saída daquele ser que 
traçava os sinais [...]. 

 
7) Espaço físico da escola: 3 relatos descrevem características do espaço escolar, como 

destaca A3: 
 
Mas era amplo e bem iluminado por materiais que curiosamente iluminavam sem ajuda de chamas 
[...]. 
 
8) Uniforme escolar: O uniforme escolar é algo marcante em todos os exercícios de 

estranhamento, por exemplo, veja na escrita de A2, 
 
A2: [...] e os que têm o corpo coberto pelo tecido branco, saem às pressas! 
 

Partindo desses 3 apontamentos que surgiram dos exercícios, os estudantes foram 
convidados a realizar novas leituras sobre estes temas e dialogar com a sua realidade 
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vivenciada na escola, o que para Orlandi (2012) marca a noção de intertextualidade, que 
remete ao fato de que um texto nasce em outros textos, assim como também aponta para 
outros tantos. Dessa forma, novos relatos vão sendo produzidos incorporando novas leituras 
do espaço escolar e dialogando com a literatura, indo ao encontro dos objetivos de formação 
de leitores nas licenciaturas apontados por Flôr e Cabral (2012, p.107) “Um leitor que produz 
sentidos busca a reflexão crítica em sua leitura, procura nas leituras já feitas subsídios para 
assumir novos pontos de vista”. 

Apesar de apresentado resultados preliminares dessa pesquisa que ainda está em 
andamento, acreditamos que a atividade desenvolvida no âmbito da disciplina de estágio 
supervisionado em química permite deslocamentos nos olhares dos estudantes e colabora com 
a literatura no sentido de discutir questões ligadas a leitura e escrita na formação inicial dos 
licenciandos em química.  
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LEITURA NA INTERAÇÃO 

Wania Maria Previattelli 
 
O presente trabalho consiste na análise das aprendizagens construídas pela 

coordenadora pedagógica, professores e alunos por meio do estudo, do planejamento e 
desenvolvimento de uma seqüência didática de leitura realizada numa escola da rede publica 
municipal do estado de São Paulo.  

Trata-se de uma sequência didática de leitura em voz alta feita pelos alunos das séries 
finais do Ciclo I, para os alunos das séries iniciais do ciclo I. Esta seqüência didática de 
leitura em voz alta resultou de um estudo da mesma, realizado em contexto de formação do 
coordenador pedagógico, do Programa Ler e Escrever da Secretaria do Estado de São Paulo.  

Esta formação tem o foco em alfabetização, leitura e escrita, com grupos de 
coordenadores das Redes Públicas estaduais e com municípios conveniados. 

Sua escolha se deu por apresentar um resultado de aprendizagem bastante abrangente em 
diferentes segmentos da esfera escolar, com impacto na construção da fluência leitora dos alunos. 

Mais precisamente, por meio dessa seqüência didática de leitura em voz alta foi possível 
observar a aprendizagem acontecendo com os alunos envolvidos, tanto com os das séries 
finais, quanto com os das séries iniciais. Os professores, a equipe gestora e a comunidade 
escolar como um todo também tiveram a oportunidade de aprender sobre como os alunos 
aprendem e como eles podem ensinar de modo mais potente os conteúdos de leitura.  

Segundo Batista, as pesquisas sobre os índices de alfabetização no Brasil apontam como 
um desafio no ensino da língua portuguesa, a consolidação da alfabetização. Os alunos, após 
adquirirem a base alfabética de escrita têm um grande desafio tanto na construção das regras 
ortográficas quanto na construção da fluência leitora dos vários gêneros textuais. Sendo 
assim, é preciso um investimento no planejamento e desenvolvimento numa sequencia 
gradativa em relação à complexidade das capacidades de leitura ao longo da escolarização. 
Tomando essa pesquisa como pressuposto, a fluência leitora tem sido foco de investimento 
das nossas formações neste Programa de formação do Estado de São Paulo, em 2013, com os 
coordenadores pedagógicos.  

No ano passado, escolhi um texto de nome “leitura em voz alta”, do livro 
“Aprendizagem da língua escrita”, Miryam Nemirovsky, para analisar junto com o grupo de 
coordenadores pedagógicos do ponto de vista, das capacidades que podem ser construídas 
pelos alunos nessa seqüência didática de leitura em voz alta pelos alunos.  

Quando falamos em leitura em voz alta, logo nos lembramos daquelas leituras 
jogralizadas que estão muito presentes nas salas de aula das séries inicias e até finais de todas 
as escolas. Entretanto, esta sequência didática de leitura em voz alta tem todo um diferencial 
no seu encaminhamento que de fato favoreceu e permitiu que todos os alunos envolvidos se 
beneficiassem em relação à construção da fluência leitora.  

O primeiro passo foi a realização da leitura e análise da sequencia de didática proposta 
por Myriam Nemirovsky com o grupo de coordenadores. Minha intenção era fazer uma 
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leitura colaborativa com esse grupo de formadores com foco primeiro nos encaminhamentos, 
olhando o passo a passo de cada etapa da sequencia, em relação aos cuidados que a professora 
tomou. Em segundo, levantar com o grupo o que os alunos precisavam fazer em cada etapa e, 
por fim, o quê estava em jogo em cada etapa da sequencia, ou seja, que comportamentos 
leitores estavam em jogo, quais os procedimentos que eles tiveram em relação à leitura e que 
capacidades foram acionadas nessas etapas.  

O grupo de coordenadores foi se envolvendo de tal forma que, ao final, queriam sair 
imediatamente e discutir com o grupo de professores para colocá-la em prática na escola com 
os alunos. Levantamos os comportamentos leitor, os procedimentos e ao final elencamos 
quantas etapas seriam necessárias para o desenvolvimento de tal proposta pedagógica que 
favorecesse a construção das capacidades de leitura esperadas para o ano ciclo.  

O grupo de coordenadores mostrou-se bastante empenhado na tarefa de realizar a 
seqüência didática na sua escola. Assim, um grupo de coordenadores levou para uma escola 
do município que também se empolgou e se mobilizou para sua realização.  

O que chamou mais atenção foi o fato de que nesta situação de leitura pelos alunos mais 
velhos eles iriam ler num dupla, ou seja, cada aluno do 5ºano elegeria outro aluno do 1ºano ou 
dois, enfim, não seria coletivo como habitualmente vemos nas escolas. O que poderia ser 
apenas uma diferença tornou-se uma escolha didática da maior importância que fez muita 
diferença. Ter um interlocutor tão próximo provou toda uma necessidade de preparação e 
estudo pelo aluno leitor, a qual não se faz necessária quando a leitura é coletiva. Criou-se um 
contexto de preparação especial. 

Assim, os alunos dos 5ºanos precisaram consultar a professora da série inicial para a 
qual leriam sobre os gostos e preferencias de leitura dos pequenos, quais contos já conheciam, 
e por quais se interessavam mais.  

Foram até a biblioteca e fizeram um levantamento sobre os livros mais retirados por 
eles, leram, e leram vários para selecionar o que lhes pareciam melhor. Levaram os livros para 
classe e analisaram cada um dos livros escolhidos quanto ao conteúdo e forma.  

As professoras por sua vez, tiveram que aproximar seu trabalho em relação à leitura de 
ambas as classes, trocaram informações e impressões sobre os encaminhamentos, 
agrupamentos dos alunos, escolhas dos livros e encaminhamentos de leitura com os alunos. 
Possíveis questões e da interação entre eles. Escolhidos e analisados os livros de literatura 
infantil, contos, agendaram os ensaios onde a participação de todos foi determinante.  

As professoras organizaram as duplas e/ou trios de alunos para os ensaios, pois, eles 
precisavam ler para o outro avaliar, fazer perguntas e comentários sobre a leitura do amigo. 
Depois as duplas se invertiam, e o avaliador lia para o amigo. A professora acompanhava e 
fazia intervenções discutindo o sentido do texto lido, isto é, neste momento a professora 
precisava manter o foco na leitura compreensiva pela dupla, discutindo os possíveis sentidos 
que poderiam ser construídos a partir da leitura do texto.  

Os alunos ensaiavam dentro e fora da sala de aula, levaram os livros para casa, 
envolveram os pais e amigos.  
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A leitura é um objeto de ensino e como tal, prescinde planejamento e seleção sobre qual 
modalidade de leitura é preciso ensinar nos anos iniciais do ciclo I. Para Lerner (2002), para 
que a leitura também se transforme num objeto de aprendizagem, é necessário que tenha 
sentido do ponto de vista do aluno, o que significa – entre outras coisas – que deve cumprir 
uma função para a realização de um propósito que ele conhece e valoriza.  

Não é difícil, entender, portanto, o porquê do êxito de aprendizagem na situação 
descrita acima, a leitura feita pelos alunos mais velhos para os alunos mais velhos representa 
uma situação conhecida e muito valorizada tanto pelos alunos mais velhos, quanto para os 
alunos mais novos, pois, durante a realização da leitura feita no dia marcado, ocupando todos 
os espaços da escola, pudemos observar que também os alunos mais velhos se sentiram 
desafiados a ler, visto que, a maioria dos alunos mais novos, pediu par ler ao final para os 
alunos mais velhos.  

Quanto aos professores, estes puderam reconstruir alguns procedimentos de leitura junto 
aos alunos, precisaram pensar melhor nos agrupamentos, refazê-los considerando os que 
ainda tinham uma leitura pouco fluente e sem compreensão com os que poderiam melhor 
apoiá-los. Repensaram as questões que focavam melhor a compreensão dos contos lidos e se 
surpreenderam com o desempenho da maioria deles. 

Puderam acompanhar o desenvolvimento da autonomia de seus alunos em relação aos 
procedimentos de leitura e comportamento leitor.  

Lerner (2002) p. 78, afirma que muito mais difícil é tentar compreender as 
interpretações das crianças e se apoiar nelas para ajudá-las a construir uma interpretação 
cada vez mais ajustada. Este exercício provou nas professoras a necessidade de compreender 
melhor as ideias que as crianças iam construindo a partir da leitura dos contos.  

Os pais puderam vivenciar o empenho e envolvimento dos filhos com a tarefa de 
assumir um papel de leitor para os alunos menores e participar da vida escolar de seus filhos 
no papel de estudante que precisa ensaiar para o outro uma leitura.  

E, finalmente os alunos puderam ser protagonistas da sua aprendizagem guiados, 
apoiados pelos seus professores que nesse momento foram os coadjuvantes da atividade de 
leitura pelos alunos.  
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GEOGRAFIAS E(M) VÍDEOS 

Wenceslao M. Oliveira Jr.1 
Eduardo de Oliveira Belleza2 

Cristiano Barbosa3 
 
Três oficinas. Quarenta participantes. Vinte e dois vídeos4 onde grafias do espaço se 

deram a ver: geografias em vídeos. 
Duas das oficinas tiveram como participantes professores em exercício nas redes 

pública e privada e estudantes de diversas graduações; a terceira foi oferecida aos bolsistas do 
PIBID-Geografia/Unicamp. Nas três buscava-se a criação de pequenos vídeos pelos/com os 
participantes de múltiplas maneiras (captura de imagens, pesquisa em acervos de imagens e 
sons, edição e pós-produção) que funcionaram como mobilizadores do pensamento espacial 
em contextos escolares. As oficinas também se propuseram conversar acerca das 
potencialidades dos conceitos de realidade, comunicação e informação numa relação de 
tensão com os conceitos de ficção, fabulação, menoridade, resistência e expressão em 
contextos escolares onde as imagens audiovisuais se fazem presentes, mobilizando 
proposições da Filosofia da Diferença e da Arte nas leituras e encontros presenciais.  

O percurso das três oficinas foi muito distinto, tendo a primeira se iniciado com 
discussões mais conceituais, as quais foram disparadas a partir das potencialidades da 
desfiguração das imagens figurativas (habituais na educação e na geografia), passando por 
experimentações fotográficas5 para só então adentrar às experimentações em vídeo. A 
segunda se deu quase como continuidade da primeira, incorporando novos participantes em 
meio aos que deram continuidade às edições, capturas e conversas acerca das imagens 
videográficas e suas (novas) potências na educação e na geografia. A última foi iniciada já 
com experimentações em vídeo, tendo como principal mobilizador dos encontros presenciais 
a assistência e discussão das imagens captadas e/ou editadas pelos próprios participantes, os 
conceitos sendo conversados com/através das (não) potências dessas imagens. Intensidades 
distintas, vídeos em variação, uma busca de criar através e com as imagens outros sentidos 
para os lugares e temas nessas experimentações audiovisuais.  

                                                           
1 Doutor em Educação; Professor na Faculdade de Educação/Unicamp; Campinas, SP. wenceslao.oliveira@gmail.com 
2 Mestre em Educação; Professor do SESI; Campinas, SP. eduardodeoliveirabelleza@yahoo.com.br 
3 Doutorando em Educação/Unicamp; Bolsista FAPESP/Capes PDSE; Campinas, SP. cristiano@moinho.com.br 
4 Oito estão disponíveis no site do Projeto Imagens Geografias e Educação. Vários motivos levaram a somente 
estes oito estarem publicizados. O principal deles foi o impedimento devido às preocupações com direitos 
autorais e de imagem, visto que muitos foram produzidos em forte interface com as práticas educativas em 
desenvolvimento nas escolas e neles aparecem imagens de estudantes-menores de idade que não liberaram os 
direitos para divulgação. Também a dificuldade na elaboração dos vídeos levou vários participantes a não 
finalizarem suas criações conforme desejavam, solicitando a não divulgação dos mesmos no site. 
5 As experimentações fotográficas desta primeira oficina, bem como o percurso geral das oficinas e os materiais 
nelas disponibilizados estão descritos-comentados em OLIVEIRA JR; ALMEIDA, 2014. 
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Desde a primeira oficina, temas diversos vieram a tona: a proximidade campo-cidade, a 
experiência de andar de skate na escola e fora dela, o espaço da casa onde mora, ver a cidade 
na perspectiva de um motociclista, os diversos “andares” do caminhar a pé em situações 
urbanas, o ver-conhecer (por) uma maquete, a tela negra – cidade noturna – onde bolas 
brancas oscilam luzes, a experiência de girar na rotatória com música de dentro do carro, 
edição de corpo e paisagem sob água compondo um único espaço... Informação e poesia, 
misturas e buscas de tradução de experiências corporais – cognitivas e estéticas – em 
experiências videográficas. Todos os níveis de ensino se cruzando, da pré-escola à 
universidade, pautando temas e preocupações aos vídeos. 

Devido às intensas problematizações que fizemos das imagens em seu significado 
habitual de verdade-informação visual, na maioria dos planos-sequência feitos pelos 
participantes notamos que a imagem deixou de ser somente uma maneira de mostrar ou 
representar algo fora dela. Ela própria, imagem e som em vídeo, era pensada como aquilo que 
poderia afetar o espectador. Buscava-se um estilo outro de filmar, explorando 
enquadramentos, ângulos, movimentação de câmera, entre outros elementos da linguagem 
audiovisual, com vistas a deslocar os olhares, os sentidos e os modos de habitar um espaço em 
vídeo. Em alguns destes planos-sequência o tema não era para ser visto pelos espectadores, 
mas buscava-se colocar estes últimos na condição de vivenciá-lo como um bloco de sensações 
(DELEUZE, 2007) e traziam filmagens impossíveis de serem vistas-vivenciadas 
corporalmente, como a de estar sob a tábua do skate a dois centímetros das rodas que 
deslizam sobre o asfalto. A experiência em vídeo ampliava a experiência anterior a ele, fazia 
dela outra experiência, re-existente desde dentro dela mesma. 

O esforço de tomar o vídeo em suas potências fabuladoras se manteve forte na segunda 
oficina e se radicalizou em obras onde os estilos de criação variaram desde a animação de 
desenhos editados, com sons inusitados, a indicarem uma caminhada-escorregão-tombo, a 
entrevistas editadas a captações diretas, tensionando a proibição escolar do skate como meio 
de transporte e diversão. Como também imagens distorcidas de espaços escolares e tomadas 
em câmera fixa enquadrando dois planos contrastantes: edifícios retilíneos ao fundo e pedaços 
de objetos coletados empilhados em primeiro plano.  

Nesta e na última oficina notamos maior potência em constituir o próprio processo de 
criação de vídeos através de imagens que os próprios participantes captaram e editaram em 
vídeo, apresentando-as e discutindo em cada passo realizado, reeditando várias vezes os 
vídeos. Isto é o que efetivamente foi criando nos participantes maior segurança-coragem para 
experimentar tanto a linguagem do vídeo quanto outras possíveis maneiras de lidar com a 
geografia e com a escola. Ao inserir a discussão conceitual a partir das próprias imagens 
realizadas por eles, foi mais tranquilo evidenciar os hábitos de tomar as imagens como 
simples representações das coisas e lugares, permitindo não só apontar as fragilidades deste 
significado como trazer as obras de artistas que buscam expressar a realidade em seus vários 
níveis (BACON apud SYLVESTER, 2007) exprimindo, como que pela primeira vez, outras 
grafias do espaço e, ao mesmo tempo, abrindo possibilidades de invenção de outros traçados 
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para as imagens em seus encontros com as práticas educativas, talvez gestando algo a que 
poderíamos chamar educação menor (GALLO, 2008). 

Reconhecemos a importância da referência conceitual – sejam os autores da Filosofia da 
Diferença, seja a concepção de espaço inovadora de Doreen Massey (2008) – para rasurar a 
preponderância absoluta do significado das imagens videográficas como figurações 
verdadeiras dos lugares e instaurar, entre os estudantes de Geografia, vídeos que tenham 
potência de se efetivarem (também) como bloco de sensações acerca de algum tema, de 
alguma questão, de alguma experiência espacial: sandálias-objetos de consumo que se 
desfiguram e, por isso, ampliam as sensações de acúmulo e lixo, aceleração e desaceleração 
da imagem para expressar duração, edição de imagens de maquete com outras captadas na 
cidade para trazer sensações de processo e distância, imagens e sons diversos editados 
aleatoriamente para trazer sensações de caos em meio às ordens da escola e do aprendizado, 
cores forçadas à condição de passagens entre objetos distintos, tomada como elementos da 
linguagem do vídeo e não (só) como elementos espaciais... 
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AÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO BRASILEIRO: MINAS GERAIS E 
UBERLÂNDIA REPUBLICANAS (1889 A 1929) 

Willian Douglas Guilherme 1  
Ana Clara Bortoleto Nery 2 

 
Apresentação 

 
Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre o processo de criação dos as 

instituições escolares, sobretudo, perpassando pelo estado brasileiro de Minas Gerais, até 
chegar à cidade mineira de Uberlândia (Uberabinha era o nome da cidade de Uberlândia até o 
ano de 19293). 

 
Introdução 

 
O regime monárquico no Brasil finda em 1889, emergindo o regime republicano (ou 

república) e com ela, novos horizontes se deslumbram e consequentemente, novos desafios. 
Várias são as possibilidades que se apontam para construir esse “novo Brasil” “agora” 
progressista e moderno. Para que este objetivo se consolidasse, seria preciso romper com o 
velho e atrasado4 e com tudo que impossibilitasse o progresso do País. Eram diversas as 
frentes que chamavam para si, a responsabilidade de construir um Brasil republicano tais 
como: do direito, da economia, dos ex-proprietários de escravos, da educação, da cultura, da 
saúde, do capital estrangeiro, etc. 

Porém, neste trabalho, vamos considerar o ponto de vista da frente em educação como 
fator responsável para a construção de uma republica moderna, ou como se dizia na época, à 
altura dos grandes países civilizados. 

  
Situação brasileira: Minas Gerais 

 
Com a proclamação da República (em 1889), encontravam-se em Minas, do ponto de 

vista educacional, em sua grande parte, escolas isoladas e/ou rurais. Nestas escolas “ler, 
escrever e contar eram as preocupações centrais do ensino [onde em grande parte delas] o 

                                                           
1 Doutorando em Educação/UNESP. 
2 Professora Doutora UNESP. 
3 Pela Lei Estadual nº. 1128 de 1929 de 19 de Outubro de 1929, o nome da cidade deixa de ser Uberabinha, 
passando a se chamar Uberlândia, que significa “Terra Fértil”. Segue trecho da Lei: Art. 4º - Uberlândia será a 
denominação da cidade, município e comarca de Uberabinha. (COLLECÇÃO das Leis e Decretos do Estado de 
Minas Gerais: 1929. Belo Horizonte : Imprensa Oficial, 1930. p.127-8.) 
4 Velho e atrasado faz referência ao regime monárquico, porém as pessoas que atuaram no primeiro momento da 
republica no Brasil, eram os mesmos que atuavam na monarquia. Então o rompimento desejado, considerando os 
indivíduos (sujeitos) talvez não tivesse acontecido, de fato, pelo menos ainda não neste recorte temporal. 
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conhecimento escolarizado era o conhecimento do(a) professor(a), que em muito confundia-
se com a própria cultura da população, da qual ele(a) era oriundo(a) e participante". 
(FARIA FILHO y VAGO, 2000: 34) 

Por outro lado, os governantes republicanos de Minas Gerais, assim como os dirigentes 
do governo federal, indicavam que a educação poderia ser um dos fatores concretos para se 
construir uma nação que pudesse ser consolidada e consistente. Porém ao se depararem com 
as barreiras para efetivar esse desafio, percebiam que, entre a identificação de um problema e 
a concretização de uma solução havia um abismo enorme5.  

A situação pós-proclamação da republica, ou seja, pós 1889, não era tão favorável a 
dispendiosos gastos e investimentos em uma ou duas frentes isoladas, mas o governo do 
estado de Minas Gerais, (governo mineiro) tinha que atender a todas as frentes6 ao mesmo 
tempo, incluindo a frente educacional.  

Desta maneira, num primeiro momento, a própria constituição brasileira, promulgada 
em 1891, trazia o tema relativo à educação de maneira bem tímida, em concorrência a 
inúmeros outros títulos que prometiam, também, garantir o progresso do País:  

 
Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes:  
§6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. 7 

 
Ou seja, dos noventa e um artigos, apenas um inciso faz referência direta ao ensino 

primário ou ensino de modo geral no País8. O que nos remete ao indício de que a educação 
passaria então, à responsabilidade legislativa de cada Estado e no caso de Minas Gerais, a sua 
Constituição mineira não regula o conteúdo escolar a ser ministrado: 

 
Art. 117 – A lei de organização de instrução pública estabelecerá:  
§1º - a obrigatoriedade do aprendizado, em condições convenientes;  
§2º - preferência dos diplomados pelas escolas normais, para a investidura 
no magistério;  
§3º - instituição do fundo escolar;  

                                                           
5 Como por exemplo, dificuldades relacionadas com os meios de comunicação, com o transporte de modo geral, 
com a falta de recursos financeiros e técnicos, com a falta de mão de obra especializada, etc. 
6 Como por exemplo, como já foi dito em outro momento, frentes como segurança pública, transporte de maneira 
geral, o que envolvia escoação da produção ou matéria prima, fortalecimento da economia, justiça, fome, saúde, 
educação, etc. 
7 BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 24 fevereiro 
1891. SEÇÃO II - Declaração de Direitos – Art. 72 - §6º. 
8 Outras três passagens sobre o ensino na Constituição Federal Brasileira de 1891 são respectivamente Art. 34 
§30º, 35 §3º, Art. 70 §3º, quem pode legislar sobre o ensino superior, quem pode criar escolas de ensino superior 
e secundário e excetua de votar os militares alunos de escolas superiores. 
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§4º - fiscalização do Estado, quanto a estabelecimentos particulares de 
ensino, somente no que diz respeito à higiene, moralidade e estatística.9 

 
Mais uma vez a responsabilidade de legislar sobre a educação é transferida para o 

próximo subordinado, ou seja, para as municipalidades (municípios), que por sua vez, não 
tendo a quem repassar, são obrigados a assumir o encargo da Educação. Neste sentido, 
também observa-se em outras análises, que a Educação se consolidaria em momentos 
distintos em cada cidade mineira, não sendo um movimento uniforme, mas que se deu de 
maneira individual e atemporal pela motivação ou sorte de cada administração municipal.  

 
A cidade de Uberlândia, MG 

 
Pelo fato da cidade de Uberlândia ter sido chamada de Uberabinha antes de 1929, e o 

período que recortamos condiz a um período anterior a 1929, optamos por referir a cidade de 
Uberlândia como Uberabinha, o que remete a um período e ideais específicos deste momento 
na cidade em questão. 

Acontece que, em 05 de maio 1911, o então presidente do Estado Mineiro, Dr. Júlio 
Bueno Brandão visita a cidade de Uberabinha, MG, ficando a promessa da construção do 
Grupo Escolar pelos cofres Estaduais10, dito como tão necessário ao progresso pela 
população local. 

Segundo ARAUJO(2006), a Lei n. 439 de 28/9/1906 e o Regulamento de 16 de 
dezembro 1906 estabeleciam como contra partida entre Estado e Município para implantação 
do Grupo Escolar, somas em dinheiro ou terrenos que sejam adequados para a construção do 
mesmo. 

Começam as discussões na Câmara Municipal de Uberabinha para doar ao Estado o 
terreno do cemitério velho11, mas que, por fim acabam por decidirem por uma outra área mais 
nobre: 

 
Esse primeiro grupo escolar instalado em Uberlândia obedeceu a muitos dos 
critérios estipulados pela reforma Bueno Brandão: foi construído em prédio 
próprio, em uma vasta área localizada no centro da cidade, em frente a uma 
de suas praças centrais. Além das salas de aulas, possuía um salão nobre para 
realização de eventos e festividades escolares; contava com um diretor e com 
sete professoras; funcionava em dois turnos, a saber, no período da manhã, o 

                                                           
9 MINAS GERAIS. Constituição (1891). Constituição do Estado de Minas Gerais: promulgada em 15 de 
junho de 1891 - Titulo IV - Disposições Gerais. 
10 GUILHERME, Willian Douglas. O Progresso e a Cidade de Uberabinha-MG: Evidências Oficiais – 1888 
a 1922. Uberlândia, MG. Universidade Federal de Uberlândia. 2007 (Monografia). 
11 GUILHERME, Willian Douglas. GONÇALVES NETO, Wenceslau. CARVALHO, Carlos Henrique. 
Educação e Progresso: Evidências Oficiais em Uberabinha de 1911. In: Cadernos de História. Uberlândia, 
MG, v.1, n.º14, p. 9-20. set.2005/set.2006, 2006. 
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horário das aulas era das 7h às 11h e, no turno da tarde, das 12h às 16h. No 
ano seguinte ao de sua inauguração, registrou um total de 787 crianças 
matriculadas (CARVALHO, 2002). 

 
O artigo de VIEIRA y GONÇALVES NETO12, nos remete uma determinada impressão 

ao revelar o perfil da escolarização em Uberabinha em meados dos anos vinte:  
 

A população uberabinhense possuía uma parte alfabetizada em torno de 
10.347 habitantes, e outra de analfabetos, em cerca de 14.073, que perfaz 
57,9% de analfabetos. Comparado esse percentual local, com os do Estado 
de Minas Gerais, 79,3% e do país 75,0%, dados obtidos a partir do 
recenseamento de 1920, constata-se que há um menor índice de analfabetos 
em Uberabinha. [...] Assim, há uma necessidade de expansão do número de 
instituições escolares na busca atender a necessidade crescente da população 
uberabinhense. Entretanto, a pergunta que se faz, a qual população e em que 
região.  

 
E levando em consideração a recente inauguração, em 1915, do Grupo Escolar Júlio 

Bueno Brandão13, que ”representaria, ao mesmo tempo, a consolidação do ideário 
republicano na cidade e sua inserção nos caminhos do desenvolvimento”14, ou ainda, com 
relação ao Grupo Escolar: 

 
[...] implantar no município uma escola pública, a qual deveria se constituir no 
principal foco de propagação daquele ideário [republicano] (Carvalho, 2002: 71) 

 
Porém, se de um lado o Grupo Escolar representou para a sociedade uberabinhense a 

consolidação dos ideais republicanos na cidade, então qual explicação se daria para que em 
1919 se desse início a obra da Gymminásio de Uberabinha15? 

                                                           
12 VIEIRA, Flávio César Freitas. GONÇALVES NETO, Wenceslau. Escolarização Uberabinha nos Anos 
Vinte. Disponível em: <http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema7/0753.pdf>. Acesso em: 
05/07/2012. 
13 Desde meados de 1911, é especulada, pela imprensa uberabinhense a promessa de construção do Grupo 
Escolar na cidade, porém, o Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão só se consolidaria em 1915, contudo, em 
meados de 1919, começam os ensejos para a também necessidade de um Ginásio em Uberabinha, nos levando a 
considerar que a consolidação, através da educação, não se deu unicamente com a implantação do Grupo Escolar 
em Uberabinha, o que segundo GUILHERME (2007), estaria relacionado com a ideia de que o ideal de 
progresso está em constante movimento. 
14 CARVALHO, Luciana Beatriz de Oliveira Bar de. A configuração do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão 
no contexto republicano (Uberabinha-MG 1911-1922). Universidade Federal de Uberlândia, 2002 
(Dissertação)  
15 GUILHERME, Willian Douglas. A Educação e o Progresso: O Gymnasio de Uberabinha e a Sociedade 
Anonyma Progresso de Uberabinha (1919 – 1929). 2010. Dissertação (Mestrado). 313f. Faculdade de 
Educação. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. 2010. 
 

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema7/0753.pdf
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Conclusão 

 
Com a República, iniciam-se várias frentes que chamam para si a responsabilidade de 

criar um novo País, sobretudo, desligando de comportamentos e hábitos que lembrasse o 
ultrapassado regime monárquico. Dentre estas frentes, destacamos a frente em educação, que 
foi responsabilizou a instrução como fator de progresso, iniciando assim, algumas ações em 
favor deste ideal.  

Uma delas foi a Reforma João Pinheiro, em 1906, que reformulou o conceito de 
educação, sobretudo, com a inclusão do conceito dos Grupos Escolares. Apesar das 
dificuldades de implantação efetiva de uma reforma educacional, tanto no aspecto da 
formação de professores quanto também no aspecto físico, ou seja, financeiro, essas ações 
ficaram marcadas como iniciativas validas no sentido em favor ao propósito educacional, que 
inicialmente forçou-se pela educação básica como fator fundamental. 

Assim, conforme verificamos, as ações republicanas para a educação não foram 
completamente suficientes para atingir os objetivos propostos, como por exemplo, erradicar o 
analfabetismo. Contudo, as ações foram favoráveis, mas insuficientes, pois exigia que as 
ações voltadas para a educação fossem constantes, interligadas, ininterruptas e crescentes, 
uma vez que a população estava também crescendo e as necessidades e problemas sociais em 
mesma escala.  
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LER PARA APRENDER LER – ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVER A 
PROFICIÊNCIA LEITORA E FORMAR O LEITOR LITERÁRIO NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Yara Maria Miguel1  
 

Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, 
 a resposta que me vem espontaneamente 
 à cabeça é: porque ela me ajuda a viver. 

Ztevan Tudorov 
 
O leitor apaixonado pela literatura certamente concordará com está epígrafe, pois 

qualquer pessoa, de uma forma ou de outra, pode ser tocada, provocada pelos textos literários. 
No entanto, a formação do leitor, em especial a do leitor literário, é um processo longo, que 
pode começar muito cedo (Tussi e Rösing, 2009). Quando ainda não se sabe ler o acesso ao 
texto só é possível por meio de um leitor que “pronuncia as palavras de uma página” 
(Manguel; 2001, p. 146). Assim, formar-se leitor, decorre da interação com outros leitores e 
depende (Silva; 2012, p.13) "de múltiplas instituições sociais como a família, escola, 
bibliotecas, grupo de amigos". 

Neste trabalho apresentaremos práticas de sala de aula que favorecem o 
desenvolvimento da fluência leitora, ao mesmo tempo que contribuem para a formação do 
leitor literário.  

Os projetos didáticos de leitura foram realizados no ano de 2102 na EMEF “Iracema 
Marcondes Alcântara” no Município de Sarutaiá, SP. Foram quatro meses de trabalho com os 
alunos e nesse período acompanhei o desenvolvimento passo a passo, nos encontros mensais 
para estudo e inúmeros e-mails.  

A estrutura básica da sequência didática envolveu: leitura de muitos textos do gênero 
escolhido; seleção do (s) texto (s) para apresentação; estudo dos textos focalizando na 
compreensão leitora e recursos linguísticos, ensaios, apresentação e avaliação. 

Em linhas gerais a fluência leitora refere-se à habilidade de ler com rapidez, 
expressividade e compreensão é, portanto, uma atividade multidimensional (Razinsky, 2011; 
Tristão ,2009). Para desenvolvê-la é necessário que os textos sejam longos para os alunos não 
memoriza-los, pois quando se sabe um texto de memória a leitura deixa de ser uma exigência 
para se recuperar o conteúdo. Além disso, o esforço de ler fluentemente deveria estar 
associado à necessidade de realizar a leitura pública.  

Os projetos realizados foram: leitura dramática de textos teatrais, audiolivro e o sarau de 
poemas. O trabalho com projetos didáticos é uma forma bastante interessante de conciliar os 
propósitos didáticos e os propósitos comunicativos, porque de acordo com Lerner (2002, p.) 

                                                           
1 Pedagoga; formadora do Programa Ler e Escrever - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 
ym.miguel@uol.com.br 
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"a leitura ganha sentido e aparece como uma atividade complexa cujos diversos aspectos se 
articulam ao se orientar para a realização de um propósito" [...].  

Quanto aos gêneros, a poesia2 está presente na vida das crianças desde muito cedo 
através das cantigas, trava-línguas e quadrinhas. À medida que avançam na escolarização esse 
gênero tende a ser abandonado pela escola. Para Affonso Romero de Sant’Anna ( 2012, p. 
170) a poesia "é a reinvenção do mundo através da linguagem". Para a produção do 
audiolivro, as fábulas, foram o gênero escolhido .  

Quanto ao teatro, Araújo (2012, p. 173) discute que é por excelência um poderoso 
instrumento de reflexão que tem como ambição "a percepção da natureza da existência, a 
renovação das forças do indivíduo e a sua conscientização para enfrentar o mundo. O teatro é 
a mais social e socializadora das formas de arte".  

  
O que os professores puderam aprender durante o projeto 

 
Uma experiência que, com certeza, vou levar para o resto da vida 
profissional é a atividade de leitura colaborativa. Não posso negar que no 
início quando a coordenadora me ensinou, pensei: “será que vai dar certo?”, 
será que as crianças me darão respostas produtivas?” Fiquei encantada com a 
participação da turma. Era visível quando no fim da atividade os alunos em 
grupo marcavam as falas dos personagens e do narrador. Eu os questionava a 
todo momento: “por que na leitura a professora gritou: “Socorro, socorro”. 
Eles de imediato me respondiam: “Você gritou apavorada pois estava 
pedindo ajuda, ou seja, socorro”. Eles me falam sempre que era muito mais 
divertido “dar vida” ao texto. (Profª Danielle Mariucci Ribeiro Pinheiro – 4º 
ano) 
 
Apesar de já ter estudado em HTPC, sobre a importância da leitura 
colaborativa para a melhor compreensão do texto pelos alunos, ainda não 
tinha clareza sobre os procedimentos e me perdi um pouco nesta etapa. Mas 
com a intervenção da coordenadora, consegui entender, na prática, como 
proceder de forma produtiva. Compreendi a importância de atrelar a teoria à 
prática e me surpreendi com a participação e o interesse dos alunos diante 
dos questionamentos sobre o texto. Ampliei meu conhecimento aprendendo 
mais sobre a linguagem do teatro, como por exemplo, “passar o texto”, o que 
são as rubricas e a sua importância dentro do texto teatral. Também nunca 
tinha me ocorrido pensar que a fluência leitora está intimamente ligada à 
compreensão do texto. (Professora Eva Maria Vaz Garcia – 5º ano).  

 
 

                                                           
2 Nos últimos anos os saraus se proliferaram na cidade de São Paulo. A instituição Poiesis, organização que 
administra a Casa das Rosas, o Museu da Língua Portuguesa e as Fábricas de Cultura, lançou em 2009 um guia 
com os 32 saraus que ocorrem na cidade com periodicidade fixa. http://www.poiesis.org.br/new/index.php 

http://www.poiesis.org.br/new/index.php
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E qual o sentido desse trabalho para os alunos? 
 
Os alunos que gravam o audiolivro disseram que aprenderam a ler com entusiasmo e a 

dar vida ao texto. Acrescentaram ainda que as atividades mais interessantes foram:como 
diferenciar as personagens; ler em voz alta; ler para outros; os ensaios, segundo eles ficaram 
mais craques na leitura; as críticas construtivas, isto é, as dicas que ajudaram a melhorar a 
leitura; análise de bons textos, porque ensinou a ler mais e bem, os ensaios e a gravação. 
Disseram também que aprenderam a ajudar os amigos, não ser egoístas, e que devem 
valorizar os outros. 

Já o alunos que trabalharam com textos teatrais3 relataram que as atividades mais 
interessantes foram: fazer teatro; grifar as falas; os ensaios; apresentar- se em público. 

Quanto às aprendizagens mencionaram: ler com mais entusiasmo ; que a pontuação dá 
sentido ao texto; ler melhor: com mais autonomia ; ler auto e devagar ; improvisar com 
rapidez; as palavras diferentes e a cooperação entre os participantes. 

 
Considerações finais 

 
O trabalho com os projetos didáticos de leitura atenderam a diferentes objetivos que 

foram muito além das expectativas iniciais. Em relação ao desenvolvimento da fluência 
leitora ficou evidente que propostas dessa natureza incidiram positivamente na aprendizagem 
de todos os alunos. As gravações realizadas antes e ao final dos projetos atestam isso. Quanto 
a formação literária, os alunos tiveram acesso a diversidade de obras, autores, contextos de 
produção, o que permitiu a ampliação do repertório de leitor dos gêneros trabalhados. Em 
síntese, desenvolveram comportamentos de leitor, procedimentos e capacidades de leitura, 
que são aspectos constitutivos da proficiência leitora4.  

Quanto à formação, foi maravilhoso observar as professoras aprendendo sobre a 
didática da leitura e conhecendo novos textos. Vários títulos apresentados em sala de aula, 
não eram do conhecimento delas, muito embora fizessem parte do acervo da sala de leitura. 
Concordamos com Luzia de Maria (2010, p.167) quando diz: "não tenho dúvidas de que a 
prática de leitura precisa ser enraizada nas salas dos professores das nossas escolas". O que 
reforça a ideia de que a formação do professor leitor seja tratada como conteúdo de formação. 

 Para finalizar não poderia deixar de mencionar o valor dos projeto para o 
desenvolvimento humano. Meu maior desejo é que experiências como esta sejam realizadas 
por todas as escolas, e que além dos alunos e professores, participem dela os funcionários, 
familiares e a comunidade em geral, visto que a escola é na atualidade, o espaço privilegiado 
para a formação de leitores. 

  
 

                                                           
3 O grupo apresentou: Pluft, o fantasminha de Ana Maria Machado. Nova Fronteira. Rio de Janeiro, 2009 
4 Sobre proficiência leitora ver Gouveia; Bräkling e Abreu (2009). 
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LEITURAS E LEITORES NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ANÍSIO 
TEIXEIRA - IEAT: NÚCLEO DO PROJETO MUSEU DO ALTO SERTÃO DA 

BAHIA – MASB1, EM CAETITÉ - BAHIA 

Zélia Malheiro Marques2 
 

[...] Uma história abrangente da leitura e dos leitores 
deve, assim, considerar a variação, de acordo como 
o tempo e o local, das condições de possibilidade e 

das operações e efeitos de tal invenção e criação [...] 
(ROGER CHARTIER). 

 
Ao favorecer práticas culturais de leitura, além da atuação em sala de aula, diferentes 

modos de inscrição e de transmissão da palavra estão se tornando possíveis e nos levando a 
pensar a relevância de preservação patrimonial, a exemplo do acervo caracterizador da 
história educacional da região, denominada de Alto Sertão da Bahia. Conforme Neves (1998), 
o lugar é sertão e referenciado na posição relativa ao curso do rio São Francisco na Bahia. 

Desse lugar, manuscritos, impressos e diversos instrumentos de leitura parecem nos 
convidar a pensar ações, além da sala de aula, inclusive, pela possibilidade de ler acervo 
revelador de histórias e memórias da educação regional numa interação recíproca pensando 
ações formativas pela concordância entre as experiências: “[...] É necessário que esta 
reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se encontram [...]” 
(HALBWACHS,1990, p. 34). 

Ao recuperar a história pessoal ou social, deparamos com proposta de trabalho bem 
desafiador, mas instigante pela riqueza cultural que, normalmente, se identifica em 
manifestações representativas de uma comunidade propicia à leitura. Estudos como os de 
Abreu (2007), Moraes (2000), Lacerda (2003) e outros que entrelaçam a leitura de impressos 
com as condições socioculturais estão favorecendo aporte teórico para a necessária discussão 
sobre leitura, cultura e sociedade.  

Em contato com histórias de pessoas e lugares, como as que encontramos no IEAT pelo 
manuseio a documentos ou pelo contato com quem desenvolveu experiências formativas, 
novas práticas culturais estão evidenciando leituras a serem feitas além de instrumentos como 
o livro. Surgiu a necessidade de envolver acervo documental, integrando leitores da oralidade, 
dos impressos e dos eletrônicos.  

                                                           
1 Conforme referência, em 2011, forma-se o grupo de trabalho – GT (alguns professores e alunos da Universidade do 
Estado da Bahia - Campus VI/Caetité, outros das Secretarias de Educação dos Munícipios de Caetité, de Guanambi e 
de Igaporã e alguns comunitários da região). Naquele período, o GT certificou-se da presença da Renova Energia, 
empresa de implantação de parques eólicos, na região, e do trabalho da Zanettini Arqueologia - SP, com acervo 
arqueológico catalogado e já destinado a museu cadastrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IFHAN. 
2 Mestra - Educação e Contemporaneidade – Universidade do Estado da Bahia - UNEB/Salvador – BA. 
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Com a catalogação do acervo a ser lido, além da salvaguarda para pesquisa, estamos 
pensando utilizá-lo em ações pedagógicas, que, no processo de construção e invenção está 
buscando conquistar novos leitores. 

Consideramos, nesse caso, a longa história de atuação no IEAT, em contato com 
leituras, inclusive as que trazem o acervo e fomos pensando práticas culturais, na escola, além 
da função pedagógica. Assim, foi-se consolidando a ideia de utilizar essa documentação numa 
perspectiva de ressignificação da história educacional, favorecendo leituras e leitores.  

Com a criação do projeto Museu do Alto Sertão da Bahia – MASB, muito contribuiu 
para dar maior destaque às ações realizadas pelo IEAT, que passou a ser núcleo museológico 
pertencente ao MASB no momento em que vivia as comemorações do seu aniversário de 
cinquenta anos de história educacional. 

Consideramos o fato de ser o IEAT uma continuidade da história regional de educação, 
o que o garantiu firmar-se como Núcleo Museológico do MASB. A partir daí, surgiu o projeto 
para construir um memorial nesse espaço escolar. Naquela época, também, deu-se a extinção 
do curso Normal Médio3, o que deixou grande parte da comunidade sem perspectivas, pois o 
IEAT sabia o quanto sempre contribuiu para incentivar leitores à atuação em projetos sociais 
da região através deste curso. 

Com a perda Normal Médio, talvez, como contrapartida, fez-se possível pensar projeto 
para preservar e divulgar documentação sobre a história da educação no lugar. Num clima de 
fervor e de participação, edificamos o projeto Memorial da Escola Normal de Caetité, 
pensando a história do IEAT, como é identificada, ou seja, uma escola que já nasceu com 
história, porque abrigou a Escola Normal de Caetité4.  

Como escola mãe, importante, pois, preservar documentação que se relaciona com a 
longa experiência de formação, não só pensando em trabalhos de pesquisa, mas também para 
edificação de propostas em que a constituição leitora esteja em familiarização com arquivo 
documental e bibliográfico e que expresse experiências pedagógicas representativas da 
história educacional do lugar. 

Com abordagem autobiográfica e documental, entrelaçamos estudos das áreas da 
formação leitora e da musealização e dialogamos com teóricos, como Nóvoa (1992), Chartier 
(2001), Lacerda (2003), Abreu (2007), Santos (2008), Varine (2012), dentre outros, para 
propiciar práticas culturais e para organizar preservação e divulgação do patrimônio 
denominador da história educacional da região.  

Com o projeto Memorial da Escola Normal de Caetité, podemos dizer, as leituras foram 
evidenciando leitores conquistados com a ideia de Leitura em Movimento, como acena aluna 
do oitavo ano do IEAT: “[...] alguns dias atrás chegou em minha sala um carrinho de leitura, o 
qual entregou-me um livro para ler. Gostei muito de lê-lo. O nome do livro é Hamlet, ele 

                                                           
3 Portaria nº 8535/2011, da Secretaria de Educação da Bahia. 
4A primeira Escola Normal de Caetité, conforme, Santos (1976), foi criada em 24/08/1895 e fechada em 
29/12/1903, por motivos políticos. Depois, surgiu a segunda Escola Normal, inaugurada em 21/04/1926. Em 
1962, a Escola Normal é transformada no Instituto de Educação Anísio Teixeira - IEAT.  
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conta a história de um reino, há muito tempo atrás [...]”. O interesse e o envolvimento da 
leitora são indicadores do quanto é significativo mediar leituras para a juventude.  

De um leitor que convida outro, fomos identificando, no processo, o quanto a ideia era 
adequada para cativar leitores além dos impressos, os livros, por exemplo, e fomos mediando 
outras formas na criação de novos textos e de práticas culturais apresentadas, formando teia 
discursiva constituída a partir das preferências de cada leitor.  

No momento em que o carrinho de leitura saiu pelas salas de aula com vivências 
literárias muitas situações já foram sendo eleitas para montagem da 14ª Feira de Educação do 
IEAT, que evidenciou a temática Saúde. O planejamento privilegiou práticas culturais em que 
os alunos puderam discutir assuntos como Drogas e Doenças Sexualmente Transmissíveis 
pela produção e apresentação de histórias, poemas, cordéis, músicas, panfletos, dentre outros, 
como representa uma das leitoras nesse trecho da paródia: “[...] um vazio existencial. Teve 
que lutar bastante contra a ansiedade, a fissura das drogas e de toda uma identidade 
inconsciente que a dependência construiu em seu psicológico [...]”. 

A realização de pequena exposição com acervo documental do IEAT na sala de leitura 
“Saúde, por que te quero”, serviu de palco para a apresentação das produções e indicaram 
modos de agir em tempos distintos. Quais problemas? Quais diversões? Havia drogas? Como 
agiam os professores e alunos? E hoje?  

As questões favoreceram um importante debate, o qual era intercalado com as 
produções dos alunos leitores, como acena esse refrão da paródia apresentada: “[...] Pai! 
Afasta de mim essa droga/Pai! Afasta de mim essa droga/De uma vida cheia de pranto [...]”. 
Após cada apresentação, o público que foi apreciar as práticas culturais deixou evidente o 
quanto foi acertada a escolha da temática. Eles expressaram o quanto esse assunto está 
presente no cotidiano juvenil e falaram em possibilidades: “[...] Talvez o mundo não seja 
pequeno/Nem seja a vida um fato consumado/Quero acabar com todo o sofrimento/Quero 
morrer tarde e saudável [...]”.  

Constatamos a relevância de favorecer leituras entre leitores que se identificam com o 
ato de ler. Além da utilidade, a leitura revelou compromisso pessoal e social, demonstrando 
ser possível a integração de diversos instrumentos de leitura. Com essa motivação, os leitores 
se fizeram mais imbricados com as ações de preservação da memória histórica, educacional e 
social. 

Em meio a leitores e leituras, significados de formação reafirmaram a ideia de 
preservação desse acervo patrimonial, do lugar. Podemos dizer, em processo de 
reorganização, que as iniciativas de leitura têm favorecido importantes expectativas, que 
tendem a se intensificar dando maior visibilidade à pioneira história da educação regional. 
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