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QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO, PNE E ALFABETIZAÇÃO 
EMANCIPADORA: NO TECIDO DAS POLÍTICAS E DA DIDÁTICA 

BORDANDO REFLEXÕES 

Sandra Cristina Tomaz1 
 

Por que a maioria do povo está, atualmente, reduzida ao silêncio? 
 Por que tem de abafar seu próprio discurso? Quando são chamados a ler, 

por que lêem apenas o discurso dominante? Os programas de alfabetização 
em geral oferecem ao povo o acesso a um discurso predeterminado e 
preestabelecido, enquanto silenciam sua própria voz, a qual deve ser 

amplificada na reinvenção da nova sociedade com a qual eu sonho. 
Paulo Freire  

  
Na presente provocação ao debate, tecemos algumas reflexões sobre o Plano Nacional 

de Educação - PNE 2011-2021, buscando estabelecer relações entre a qualidade adjetivada 
como social e a meta 5 - Alfabetização, à luz da conceitualização freireana Alfabetização 
Emancipadora. Reflexões que pretendem manter abertas as portas da discussão a serviço da 
educação e da formação plena de leitores e de escritores. 

 
Qualidade Social, Alfabetização e Plano Nacional de Educação: buscando a alfabetização 
emancipadora como sonho possível 

 
Pensamos qualidade como um conceito sócio-histórico e sustentamo-nos inicialmente 

em Dourado quando ressalta: 
 

[...] qualidade é um conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, 
ou seja, o alcance do referido conceito vincula-se às demandas e exigências 
sociais de um dado processo histórico. Caso se tome como referencia o 
momento atual, tal perspectiva implica compreender que embates e visões de 
mundo se apresentam no cenário atual de reformas do Estado, de rediscussão 
dos marcos da educação como direito social e como mercadoria, entre 
outros.(DOURADO, 2009, p.2014) 

 
Nesse sentido, no presente escrito, assumimos a defesa de que a qualidade da educação 

que precisamos discutir e buscar é a que expressa e se constitui a partir do clima social e 
político nos quais vive a sociedade e suas diferentes comunidades. Urge então, enquanto 
educadores e educadoras, agentes políticos, ao pensarmos e estabelecermos um plano e 

                                                           
1 Mestre em Educação, UNISAL, Americana, SP e doutoranda em Educação pela UNICAMP. 
sctomaz@ig.com.br. 
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estratégias para a alfabetização com vistas a alcançar qualidade social, que voltemos a pensar 
sobre o que acreditamos que deva ser o processo - e os resultados - da alfabetização. 

Postulando que a educação se realiza de forma permanente no mundo e não em apenas 
parte dele, a escola, recuperamos a questão de que a alfabetização também não se encontra 
encastelada nessa instituição, embora a tenhamos como lócus privilegiado para que ensinantes 
e aprendentes possam vivenciar experiências e aprendizagens de leitura e escrita do mundo e 
da palavra.  

Pensando a travessia da Alfabetização, igualmente sócio-histórica, iniciamos pelas 
primeiras letras da alfabetização catequizadora jesuítica, passando pelo conceito pragmático 
de alfabetismo funcional e, mais recentemente, pela emergência da concepção de letramento, 
aditivada à da Alfabetização e apresentamos uma outra concepção possível, a da 
Alfabetização Emancipadora, com a qual nos alinhamos para tecer as demais reflexões. 

 
[...] valemo-nos de um conceito de alfabetização que transcende seu 
conteúdo etimológico. [...] a alfabetização não pode ser reduzida ao mero 
lidar com letras e palavras, como uma esfera puramente mecânica. 
Precisamos [...] começar a encará-la como a relação do educando com o 
mundo, mediada pela prática transformadora desse mundo, que tem lugar 
precisamente no ambiente em que se movem os educandos. (FREIRE; 
MACEDO, 1990, p. X) 

 
Anunciamos, então, a alfabetização emancipadora como sonho possível e, dessa 

perspectiva, olhamos para as relações entre ela, o PNE e a qualidade social da Educação. 
O PNE em trâmite na Câmara dos Deputados sob nº PL 8035/2010 e, em especial a 5ª 

das 20 Metas ali descritas, “Alfabetização”, chamam a nossa atenção. Referida meta propõe 
alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. São 
apresentados três indicadores para a avaliação das conquistas obtidas quanto a Meta 5: 
porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada em 
Leitura, em Escrita e em Matemática. 

Para o monitoramento desses indicadores, o Ministério da Educação anunciou a 
aplicação de uma avaliação externa de larga escala denominada Avaliação Nacional da 
Alfabetização - ANA, que teve sua primeira versão no ano de 2013, sob responsabilidade do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Olhando para 
esses indicadores seria possível identificarmos elementos que nos sinalizassem que tipo de 
alfabetização estamos propondo para os próximos anos do Brasil? 

No sentido de buscarmos respostas a essa questão, juntamos nessa tessitura as sete 
estratégias enunciadas para a consecução da 5ª meta: 1) articulação do ensino fundamental 
com a pré escola; 2) Avaliação Nacional (ANA); 3) Tecnologias Educacionais; 4) Inovação; 
5) Alfabetização em comunidades indígenas, quilombolas, itinerantes e do campo; 6) 
Formação inicial e continuada; 7) Alfabetização de pessoas com deficiência. 

Olhando pelas lentes do dito, preocupa-nos a centralidade e relevo que ganham as 
tecnologias educacionais, a idéia de inovação (palavra tão utilizada no mercado econômico) e 
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a avaliação externa. Seriam essas as variáveis que não deixaram que alfabetizássemos nossas 
crianças até os dias de hoje? 

O que dizem as lentes do não dito? O que se deixou de dizer? Não se dirá da 
alfabetização na experienciação protagonista de práticas sociais? Da imprescindibilidade das 
relações entre os alunos e desses com seus docentes, demais educadores e comunidade 
educacional? Não se terá como estratégia a construção na instituição escolar de ações 
pedagógicas responsavel e solidariamente compartilhadas por todos os atores escolares e não 
se dirá da necessidade de garantir vagas suficientes a todos os alfabetizandos e condições de 
seara aos trabalhadores da educação? 

Consideramos que é tempo de questionar e, nesse sentido, promover o inadiável 
encontro entre as dimensões política e didática, na construção de uma alfabetização 
emancipadora. 

 
O sonho possível no encontro entre a Política e a Didática 

 
Nesse encontro necessário entre o político e o didático, para e na construção de uma 

alfabetização emancipadora, será preciso pensar e desenvolver politicamente práticas 
alfabetizadoras que coloquem aprendentes e ensinantes em relação com o mundo, lendo e 
escrevendo esse mundo, colocando não só o mundo para dentro da escola como a escola para 
fora de seus muros. Nesse sentido, chamamos à palavra Freire e Macedo: 

 
A alfabetização não pode ser reduzida a experiências apenas um pouco criativas, 
que tratam dos fundamentos das letras e das palavras como uma esfera 
puramente mecânica. [...] Esse modo de compreender a alfabetização leva-me á 
idéia de uma alfabetização abrangente que é necessariamente política [e por isso, 
ética]. (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 56)  

 
É preciso ainda mais. Didaticamente será necessário que os educadores desenvolvam 

estruturas pedagógicas que oportunizem aos aprendentes identificar e utilizar a própria 
realidade como esteio para a alfabetização, o que inclui sua língua, seus saberes, seus direitos 
concedidos e negados. Para Lerner(2002), ao aprendente é necessário participar como 
protagonista da cultura escrita. 

 
O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos 
que possam ‘decifrar’ o sistema de escrita.[...] formar seres humanos 
críticos, capazes de ler nas entrelinhas e de assumir uma posição própria 
frente à mantida [...] pessoas desejosas de embrenhar-se em outros mundos 
possíveis[...] Ler [e escrever] é indagar a realidade para compreendê-la 
melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que 
se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura 
escrita... (LERNER, 2002, p. 27-73)  
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São poucas as palavras para o muito a ser debatido. Nossas considerações se constituem 
como uma provocação, um “bom dia!” na conversa que precisa se dar no universo dos 
processos emancipatórios de alfabetização, como sonhos possíveis.  

 
Para continuar o debate 

 
Para alimentar o debate alimentamos o sonho. O sonho se sonha, se esperança e se 

concretiza no trabalho comprometido de educadores e educadoras que não se conformam, que 
criticamente pensam a alfabetização apoiados na idéia da sociedade que desejamos. Para 
esperançar nosso fazer e anunciar a alfabetização emancipadora grávida de qualidade social 
como sonho possível, [não] concluímos, ouvindo por escrito, Paulo Freire: 

 
A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação 
desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo o nosso sonho [...] É 
a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, que vamos 
programar nossa ação político-pedagógica [...] (FREIRE, 1996, p. 79) .  
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SILÊNCIOS E GRITOS EM FOTOGRAFIAS 

Sandra Kretli da Silva1 
 

Lembro uma tartaruga gigante em Galápagos, na 
Ilha Isabela. Eu tive que aprender a fotografá-la. 

Posso tirar uma foto e ir embora. Mas, para eu poder 
fotografar esse animal de perto, tenho que ter uma 

aproximação. Ele tem que me autorizar a entrar no 
território dele. 

(Sebastião Salgado) 
 

Imagens intermináveis, feitas de retomadas 
recíprocas, de ecos a distância, de “conversas” 

silenciosas, de “circulações nas dúvidas”, de fluxo e 
de refluxo, de eternas idas e vindas... 

 (Philippe Dubois) 
 

O que pode uma imagem? 
 
Este texto objetiva analisar e problematizar silêncios e gritos em fotografias que foram 

capturados nas artes de fazer (CERTEAU, 1994) e nas artes de nutrir (GIARD, 1996) criadas 
por professores e alunos de uma escola municipal localizada em São Pedro III, região 
periférica de Vitória/ES. Pretendemos, assim, ampliar o debate a respeito dos usos das 
imagens (fotografias, imagens cinematográficas, pinturas etc.) nos estudos nos/dos/com os 
cotidianos escolares inspirada na provocação realizada por Deleuze: o que pode um corpo? 
Deslizando nesse fluxo de desejo, questionamos: o que pode uma imagem? Como as 
imagensnarrativas capturadas nas pesquisas com os cotidianos escolares nos ajudam a pensar 
e problematizar os currículos praticados (OLIVEIRA, 2003) nas escolas? 

As imagensnarrativas selecionadas são fios interpelados que se dissolvem em 
fragmentos produtores de novos fluxos de força que nos levam aos múltiplos sentidos tecidos 
nas redes de conversações com os professores e alunos nos usos dos artefatos culturais. Por 
isso, consideramos urgente a necessidade de mais espaçostempos de diálogo para pensarmos 
os movimentos curriculares das escolas com todos os seus atravessamentos culturais e 
políticos e, assim, potencializarmos os processos de socialidades que ali perpassam por meio 
de táticas, estratégias e negociações que são criadas e inventadas por professores e alunos.  

Os usos de imagensnarrativas nas pesquisas com os cotidianos possibilitam-nos 
capturar os movimentos das escolas e acompanhar os processos de invenções curriculares. 
Como nos ensina Alves (2010, p. 195), os usos que fazemos do material fotográfico capturado 

                                                           
1 Professora Adjunta do Departamento de Educação e Ciências Humanas do Centro Norte do Espírito Santo, da 
Universidade Federal do Espírito Santo.  
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nas nossas pesquisas e nas vivências com os cotidianos escolares permitem-nos entender que 
“[...] a realidade da educação é sempre algo imaginado”. Portanto, do mesmo modo que os 
documentos oficiais apresentam a realidade da educação por meio de índices e dados 
quantitativos, outras realidades e histórias estão sendo fabricadas nas escolas e, sobretudo, 
necessitam ser visibilizadas. 

 
Foto1 _ Cabo de Guerra 

 

 
 
O que a brincadeira denominada “Cabo de guerra” (Foto1) vivenciada pelos alunos nos 

ajuda a pensar os cotidianos escolares? Ao fundo, um grupo de alunas escapa da proposta da 
professora e elas inventam outros possíveis para o encontro, potencializando ainda mais os 
espaçostempos de aprendizagens. Como aponta Certeau (1994, p. 97), “[...] poetas de seus 
negócios, inventores de trilhas na selva da racionalidade funcionalista” os praticantes do 
cotidiano estão sempre à procura de encontros e conversas que fazem mover pensamentos, 
circular culturas, fabricar as invenções curriculares que poderão promover mais justiça social 
nos mundos.  

Alves (2010, p. 196) ainda defende que toda imagem/fotografia é uma narrativa. Assim, 
muitos outros sentidos poderão ser vivenciados por meio das experiências estabelecidas nas 
múltiplas redes educativas. As fotografias só ganham sentido “[...] porque são feitas em 
relação de praticantes, em situações culturais que têm sentido para todos os envolvidos”. 

Para a produção dos dados, utilizamos as conversações que promovem a potência dos 
encontros (Foto 2). As conversas com os praticantes dos cotidianos tratam do que eles 
vivemsenteminventam a cada dia. Para isso, mergulhamos nas redes de afetos, afecções, 
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linguagens e conhecimentos, pois acreditamos que os movimentos curriculares se constituem 
em “rede de conversações” (CARVALHO, 2009), que movimentam as ações, sentimentos, 
criações, dúvidas, desejos e os conhecimentos dos cotidianos escolares e, assim, promovem os 
diferentes modos de viver e de existir. 

  
Foto 2 _ A potência dos encontros 

 

 
 
Para a produção dos dados, utilizamos as conversações que promovem a potência dos 

encontros (Foto 2). As conversas com os praticantes dos cotidianos tratam do que eles 
vivemsenteminventam a cada dia. Para isso, mergulhamos nas redes de afetos, afecções, 
linguagens e conhecimentos, pois acreditamos que os movimentos curriculares se constituem 
em “rede de conversações” (CARVALHO, 2009), que movimentam as ações, sentimentos, 
criações, dúvidas, desejos e os conhecimentos dos cotidianos escolares e, assim, promovem os 
diferentes modos de viver e de existir.  

Para Certeau (1994), na reapropriação do sistema produzido os consumidores, utilizam 
técnicas dos múltiplos usos, pelas quais se podem conhecer os procedimentos das práticas 
cotidianas. Portanto, as artes de fazer, de nutrir e de viver de professores e alunos nos usos 
dos produtos culturais que circulam dentro e fora da escola nos impulsionam a pensar novos 
possíveis para os processos de aprenderensinar.  

Os professores e alunos circulam nos cotidianos escolares e não escolares diante das 
normatizações e prescrições que recebem do poder proprietário, criando e inventando, por 
meio de táticas, estratégias e processos de negociações, as culturas, os currículos e os 
processos de subjetivações que, de algum modo, também são utilizados nas políticas das 
astúcias dos fabricantes dos cotidianos escolares.  
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As vivências, nas múltiplas formas de manifestações culturais e nas artes de fazer, de 
nutrir e de viver de professores e alunos, possibilitam-nos defender que currículo é muito 
mais do que prescrições e normas com listagem de conteúdos e objetivos que precisam ser 
cumpridos. Entendemos currículo como práticas discursivas de negociações de sentidos que 
são produzidas a partir dos usos que os praticantes do cotidiano escolar fazem dos produtos 
culturais colocados à disposição pelo poder proprietário (KRETLI, 2012). 

Foi, portanto, neste processo de compartilhar das decisões de professores quanto à 
escolha de qual artefato usar para possibilitar o avanço das aprendizagens de um 
conteúdo/assunto/tema nas diferentes áreas do conhecimento, de participar das redes de 
afetos, afecções, linguagens e conhecimentos deflagrados por meio dos usos de fotografias, 
textos, desenhos, bilhetes, filmes e livros, que fomos conhecendo a criatividade das pessoas 
ordinárias e capturando a potência de ação coletiva. 

  
Como se constitui a potência de ação? 

 
Como aponta (CARVALHO, 2011a, p. 105), essa potência de ação que se constitui na 

coletividade depende especialmente da capacidade de indivíduos e grupos se colocarem em 
relação para trocar conhecimentos, a fim de promover “[...] formas-forças comunitárias, com 
vistas a melhorar os processos de aprendizagem e criação nas comunidades locais, bem como 
no interior de redes cooperativas de todo tipo”.  

Com a regularidade dos encontros, com os estudos em grupos, nas múltiplas trocas de 
questionamentos, descobertas, conflitos de ideias, fortalecemos as nossas redes de 
conversações e, assim, as discussões coletivas possibilitaram a produção de sentidos 
compartilhados, de trabalhos coletivos e de redes de solidariedade.  

Como afirma o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, em uma de suas entrevistas da 
qual apresentamos um fragmento na epígrafe deste texto, não é possível fotografar e muito 
menos fazer pesquisas com os cotidianos sem ser convidado a entrar (FERRAÇO, 2003) e, 
muito menos, sem se envolver, participar, atuar como praticantes ordinários (CERTEAU, 
1994) do cotidiano.  

Em nossa pesquisa, recordamo-nos da professora Joarina, ao nos convocar a pensar de que 
modo podemos romper com os movimentos que nos paralisa e nos leva a agir com atitudes sempre 
repetitivas, impedindo-nos a produção de novas invenções curriculares. Ela desabafa: 

  
É porque a gente tem pouca oportunidade para falar o que a gente pensa, porque 
lá, na dinâmica do dia a dia, a gente vai quase que movido pelo automático do 
fazer, sempre igual, que a gente pouco tem para refletir. Um trabalho coletivo é 
mais para fazer marketing, é mais para poder legitimar uma política do que 
propriamente um movimento que nasce da escola com desejo de mudar.  

 
A professora busca capturar os movimentos intensivos, produtores de uma política 

minoritária. O que é essa política minoritária? É formação de grupos de resistência que colocariam 
em sintonia essas diferentes vozes, possibilitando assim, a constituição do coletivo. No entanto, a 
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demanda de mais espaçotempo para que o grupo possa discutir e pensar nos movimentos 
curriculares aparece nas narrativas das educadoras, como na fala da professora Penha: 

 
O tempoespaço parece estar cada vez menor, não é? Hoje, por exemplo, a 
pedagoga bateu nas portas das salas de aula e falou: ‘Gente, vamos começar a 
preparar os meninos? São 10h e 34 min, vamos nos organizar para chegarmos 
ao encontro de professores no tempo certo’. E a gente vai chegando 
devagarzinho, devagarzinho e aí a panela começa a ferver... apaga o fogo. 
Então, assim também é o nosso tempo com os meninos, o fazer ali da sala de 
aula, às vezes está tão bom que a gente quer esticar. Aí corta. Os meninos têm 
que sair, precisam pegar os irmãos na creche, sair correndo para esquentar o 
almoço ou para ir para o Projeto Menor Aprendiz. E assim também é a gente, o 
professor, que, às vezes, tem essa avalanche. Toda vez que a gente chega, a 
gente olha o quadro. Onde que eu vou, qual a reunião, qual a tarefa, qual é a 
coisa que eu tenho que seguir. O tempo muito comprimido. E às vezes chega a 
essa época do ano, outubro e novembro, que a gente já está assim mesmo... 
‘acaba logo’. A gente está pesado e não está dando mais conta... Vem o horário 
de verão e esse calorão. 

 
Giard (1996, p. 233), ao entrevistar mulheres para escrever sobre as artes de nutrir, 

também se deparou com o desânimo próprio do caráter efêmero e perecível de seu trabalho: 
“[...] Amanhã será outro dia, tudo vai recomeçar, outra comida será feita, outro sucesso virá. 
Cada invenção é efêmera, mas a sucessão das refeições e dos dias tem valor durável. Nas 
cozinhas, luta-se contra o tempo”, assim como na sala de aula.  

Como aponta mais uma vez Giard (1996, p. 285): “[...] Na cacofonia das mudanças 
sociais, também se pode prestar atenção a certas notas mais novas e observar a fusão de 
microexperiências, ocultas no anonimato de redes amigáveis e locais”. Desse modo, muitas 
novas maneiras de operar, manipular, fazer vão inventando outros/novos conhecimentos e 
definindo um modo de vida e as culturas cada vez mais plurais e híbridas. 

 
Foto 3 _ Escola em campo de refugiados (Afeganistão) 

 

 
Foto: Sebastião Salgado 
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Vivemos, portanto, inseridos no mundo da comunicação global e, ao mesmo tempo, 
mergulhados num mar de incertezas sociais e inseguranças existenciais. Situamo-nos, 
conforme Bhabha (2007), no limiar da civilização e da barbárie, entre guerras e progresso. 
Numa época de transição global, os extremos existem numa relação de proximidades 
antagonistas e não de polaridades. Para Bhabha (2007), o estado do mundo não é incontigente 
e imprevisível apenas no plano sistêmico. Estamos confusos quanto ao que significa ser 
cidadão e indivíduo na esfera pública. 

A estética apresentada na (foto 1) _ em que os alunos medem força na brincadeira 
“Cabo de guerra” e, ao mesmo tempo, ao fundo, um grupo de meninas busca a “Potência dos 
encontros” _ possibilita vislumbrar, diante desse horizonte trêmulo e nebuloso em que 
vivemos devido às contradições e ambivalências dos cotidianos escolares, a necessidade de 
criação de comunidades e ações políticas que valorizem essa multiplicidade do cotidiano.      

Para Bhabha (2007), o direito humano à narração é fundamental para a construção de 
comunidades diversificadas e não consensuais. Para lidar com um mundo que se encontra em 
processo de rápida transição cultural e tecnológica, é imprescindível que os nossos sonhos, as 
nossas crenças, convicções, ideias e desejos sejam traduzidos para a narrativa de uma nova 
ordem mundial. Nas palavras de Bhabha (2007, p. 26): “O mundo global – o nosso patrimônio 
terreno, mas também um horizonte a que se respirar – tem mais do que nunca o direito à 
narração”.  

As formas híbridas de vida e cultura que se revelam por meio dos deslocamentos que se 
dão através das nações entre os indivíduos, bens e comunidades têm uma existência prévia na 
sociedade. Pertencer, portanto, a uma cultura que se tornou híbrida não aceita as justificativas 
de dominação ou discriminação cultural. 

Os Estados que defendem o multiculturalismo afirmam valorizar e defender a 
diversidade cultural. Para Bhabha, as alternativas promovidas pelo FMI e pelo Banco Mundial 
para a desigualdade social e para a pobreza nacional e internacional contribuem para a criação 
de uma economia dual, que nada mais é do que a reprodução de sociedades divididas e 
desiguais.  

Bhabha (2007, p. 34) explica a existência de um outro cosmopolitismo que nasce da 
experiência global das minorias nacionais e da diáspora, denominado cosmopolitismo vernáculo, 
que, segundo o autor, vem a ser “[...] uma linguagem de integração de acordo com os discursos, as 
experiências e os dialectos sociais daqueles que são definidos como minorias”.  

O cosmopolitismo vernáculo implica abertura de culturas, de classes e de gêneros, de 
maiorias e de minorias, pois as suas lutas de liberdade e igualdade são definidas pelo direito à 
diferença em igualdade e não são fundadas numa economia dual, conforme a proposta 
apresentada pelo FMI e pelo Banco Mundial. Utilizamos as palavras de Bhabha (2007, p. 36) 
para convidá-los a pensar conosco: 

 
[...] O passado chega até nós, ansiando pelo renascimento. Aceitá-lo-emos 
com complacência por aquilo que foi um dia e será sempre – ‘Influência’, 
‘tradição’, ‘convenção’, ‘costume’? Ou assumiremos uma luta apaixonada 
pelo passado, como fazemos com um amante perdido ou uma memória 
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semilembrada, por sabermos que as coisas nunca serão como antes – nem 
hoje nem nunca?. 

 
O cosmopolitismo vernáculo representa um processo político que assume o 

compromisso com o direito à diferença em igualdade, “[...] orientado para os objetivos 
partilhados do regime democrático, através de um processo de tradução das culturas e das 
histórias, de modos que permitam reanalisar e reescrever as narrativas que nos são familiares” 
(BHABHA, 2007, p. 38).  

O sentimento de pertencimento em uma época globalizada exige uma linguagem de 
interpretação intercultural, bem como a conversação da integração social orientada para as 
práticas políticas. Bhabha sugere uma linguagem rica em metáforas e capacidade de 
imaginação, uma linguagem que passe pela dúvida e pela deliberação a caminho de um 
sentimento de comunidade, conseguindo suportar a representação pública dos conflitos 
sociais e das contradições políticas, mas, também, terá que ser capaz de expressar as 
ambivalências emocionais vividas nos processos de exclusão e desorientação diante da 
transição global. Concluímos com as palavras otimistas de Bhabha (2007, p. 44): “Se a 
opressão e a destruição conseguem derrubar muros e destruir fronteiras, porque não podem 
essas portas permanecer abertas e esse espaço ser restabelecido em tempo de paz?”. 

Nesse sentido, defendemos como fundamental que professores e alunos tenham 
espaçostempos para diálogos, pois entendemos que as culturas, os currículos e os cotidianos 
escolares se constituem por meio de negociações, traduções, hibridismos, táticas e estratégias, 
linguagens que estão sempre imbricadas nas redes de saberes, poderes, afetos e afecções nos 
usos e consumos de múltiplos artefatos culturais que circulam nas escolas.  

A vida política se faz por meio de encontros, por isso apostamos na força do coletivo 
que se constitui nesses encontros. Como afirma a professora Sílvia: “[...] esse espaço aqui é 
um espaço de resistência, o nosso grupo de estudo, é uma resistência”. 

E a professora Joana complementa falando da importância da escola se constituir como 
potência de ação coletiva: 

  
Eu acho assim, que eu sei o valor da ação em grupo e só nos resta um 
caminho. Pelo menos a gente sempre definiu que é importante existir um 
Projeto Político-Pedagógico exatamente porque esse é o nosso elemento de 
resistência, ele é norteador de uma prática que tem que se constituir a partir 
daquilo que esse coletivo acredita. A grande questão é que o fato de 
estarmos no coletivo não significa, ainda, uma ação potencializada 
enquanto coletivo. Porque ela só vai ser potencializada se a gente deliberar, 
porque, independente das diferenças, nós vamos ter encaminhamentos 
comuns. E aí, você fala [em] uma coisa que eu percebo muito, que também 
me incomoda, e acho que a gente está em processo, a gente está construindo 
isso e a gente constrói com erros e acertos. Eu, por exemplo, tenho 
assumido uma postura muito de estar nesse grupo e viver o que esse grupo 
vive. Sofro profundamente, sofro. Mas estou vivendo, estou querendo passar 
por essa experiência para que a gente possa, junto, pensar algo e esse algo 
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novo só virá se esse encontro for real. Se eu realmente desejar que meu 
aluno seja protagonista, se eu realmente entender que ele precisa se 
organizar, que ele não pode estar isolado, que eu não posso ter só um 
momento de desabafo. Isso tem que estar potencializado pelo projeto. E é 
por isso que a gente está tentando, aos pouquinhos, trazer o nosso projeto. 
Porque, às vezes, ele está lá no papel e a gente está vivendo um pouquinho 
diferente daquilo que está no papel. 

 
Para Carvalho (2011b), em uma conversação, o individual sempre se mescla com o 

coletivo, bem como os múltiplos saberes, fazeres, experiências, imagensnarrativas se 
entrelaçam e se movimentam. Incrementar a potência da ação coletiva nos cotidianos 
escolares requer ampliar os processos de aprendizagens e criação nas comunidades locais, 
bem como no interior de redes cooperativas.  

 
É no desejo social, da coletividade definida como um corpo político, que se 
inscreve a perspectiva da formação continuada com os professores. Esse 
corpo político se manifestaria em uma ação problematizadora pelas 
conversações, meio potencial agenciador de outras práticas, visto que 
conduzem a novos questionamentos das situações vividas e, dentro das 
situações, potencializam, pela criação e experimentação, a possibilidade do 
singular (CARVALHO, 2011b, p. 77). 

 
Finalizamos com mais uma das múltiplas imagensnarrativas encontradas no percurso 

da pesquisa. Este cartaz foi anexado por um dos praticantes do cotidiano da escola. O convite 
é para realizarmos bons encontros a fim de buscarmos cada vez mais possibilidades de fazer 
escolas com mais espaçotempo de diálogos que potencializem múltiplos intercâmbios de 
conhecimentos.  

 
Foto 4 _ A brisa de tão naturalmente matinal não tem pressa. 
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Assim como o poema Liberdade, de Fernando Pessoa, outros poemas e novas 
composições são inventadas todos os dias nas escolas. 
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LEITORES, LEITURAS, TEXTOS E TRAMAS: SELEÇÕES DO READER’S 
DIGEST E OUTRAS MÍDIAS 

Sandra Monteiro Lemos1 
 

Introduzindo o assunto 
 
Ao pensarmos na/sobre a leitura, emerge uma infinidade de possibilidades, inclusive 

a[s] leitura[s] que pode[m] ser feita[s] dos elementos que a envolvem, quais sejam: leitor, 
material de leitura, editor, autor, assuntos, funções da leitura, etc. Penso sobre o quanto a 
leitura pode “fazer por nós”: entreter-nos, contribuir com nossa formação, modificar nossa 
maneira de pensar sobre as coisas, mexer com a nossa sensibilidade (fazer-nos rir, chorar, ter 
medo, raiva, indignação).  

É a partir dessas reflexões que situo o presente trabalho, parte integrante de uma 
pesquisa mais ampla2, que busca investigar a leitura enquanto experiência cotidiana, 
compreendendo experiência cotidiana de leitura como aquela que se efetua com regularidade, 
estando imersa nas suas várias dimensões e implicada no social, no cultural, no político e no 
econômico. Ao tomar como objeto empírico uma revista de expressiva circulação nacional no 
Brasil – a revista de origem norte americana Seleções do Reader’s Digest.3 – entrevisto doze 
pessoas que consideram terem sido em algum período da sua vida, passado ou atual, leitores 
assíduos da referida revista.  

As narrativas produzidas através das entrevistas dessa pesquisa possibilitaram sua 
circunscrição em histórias pessoais, que ajustadas à sua dimensão singular são reconhecidas como 
histórias de leitura (CHARTIER, 2002). Taís histórias, a partir de experiências cotidianas além 
de terem a leitura como foco, aparecem relacionadas com lazer, entretenimento, emoções, 
aprendizado, etc. O que me instiga a problematizar a leitura, entendendo-a como mediadora de 
outras mídias. Devido aos limites desse artigo, apresentarei brevemente a parte metodológica da 
pesquisa, para na sequencia abordar alguns dos principais “achados” da investigação: o rádio – 
através das “cenas longe dos olhos”; o cinema – com relatos de preferências e “paixões” dos 
“cinéfilos”; a TV – mídia pouco apreciada pelos entrevistados; e a era digital – como 
possibilidade de interações, sobretudo, para a “terceira idade”.  

 
Alguns dos construtos teórico-metodológicos 

 
O aporte teórico-metodológico da pesquisa situa-se no campo dos Estudos Culturais em 

Educação, articulados aos estudos sobre leitura e leitores. Tal campo de estudos “permite que 
                                                           
1 Doutora em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Porto Alegre/RS; 
sandralemos.m@terra.com.br  
2 Tese de Doutorado defendida em 2013, na área da Educação. 
3 A revista Seleções se mantém no Brasil desde 1942 e teve nas décadas de 50 e 60 uma repercussão estrondosa.  
Disponível em: http://mais.selecoes.com.br/publicidade_circulacao_da_revista.asp. Acesso em 20/08/2012. 

mailto:sandralemos.m@terra.com.br
http://mais.selecoes.com.br/publicidade_circulacao_da_revista.asp
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estas questões [da teoria e da política] se irritem, se perturbem e se incomodem 
reciprocamente, sem insistir numa clausura teórica final” (HALL, 1997: p.23). 

Ao utilizar a entrevista para coleta de dados – inspirando-me em autores como Silveira 
(2007), Arfuch (1995) e Larrosa (1994) – entendo-a como sendo um modo interessante e 
produtivo de construir dados.  

A análise das narrativas dos sujeitos dessa pesquisa – Alda (79 anos), Amélia (74 anos), 
Antônio (77 anos), Doroti (77 anos), Irene (66 anos), José (74 anos), Karla (38 anos), Luciano 
(65 anos), Márcia (48 anos), Mariana (68 anos), Marilene (68 anos) e Vanda (69 anos) – 
permitiu mapear algumas das relações que podem ser feitas entre comportamentos, situações, 
atitudes, ambientes e materiais de leitura que envolveram seu processo de formação como 
sujeito leitor. 

 
O rádio e as “cenas longe dos olhos” 

 
Na infância, ao lado de sua mãe, escutar suas novelas preferidas constituiu momentos 

especiais retratados por Doroti: “[..] Eu gostava das novelas de rádio, por quê? Porque eu 
conseguia imaginar o ambiente que as pessoas estavam... a fisionomia de cada um pela voz. 
Era do meu jeito.” 

O rádio, a televisão e o computador foram alguns dos artefatos citados pelos 
entrevistados desse estudo, sendo o rádio o mais aludido por suscitar lembranças 
significativas. Em algum momento, durante a entrevista, onze dos doze entrevistados teceram 
comentários acerca desse artefato.  

O rádio, presente no Brasil desde as primeiras décadas do século XIX, teve reconhecida 
sua densa presença no cotidiano dos lares brasileiros entre as décadas de 1940 e 1950, época 
apontada por estudiosos da história do artefato como sendo a “era do rádio”. Ou seja, até a 
chegada da televisão – entre 1950 e 1960 – o rádio era o veículo de mídia com maior alcance, 
definido por seu imediatismo e pelo que representava de modernidade e desenvolvimento 
naquele momento. . 

As cenas que Doroti referiu, através das quais conseguia “imaginar o ambiente que as 
pessoas estavam... a fisionomia de cada um pela voz”, são ilustrativas da fruição possibilitada 
pelo rádio. Ou seja, o rádio possibilitava recriar as cenas longe dos olhos.  

Por outro lado, a literatura teria também sua vez nas radionovelas, e diversas adaptações 
foram sendo feitas de grandes romances da literatura (ALVES;MORAIS, 2004). 

 
O cinema, os apreciadores e os cinéfilos 

 
Retomo a narrativa de Vanda, por sua referência ao cinema, reconhecido como mídia 

marcante em sua geração. Assim ela comenta: “[...] tínhamos ídolos entre os artistas de 
cinema e os músicos da época: James Dean, Frank Sinatra, Elvis Presley. Frequentávamos 
lanchonetes, comíamos waffles e banana split. Cachorro quente era hot-dog e Coca-cola, a 
bebida preferida.” 
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Entre as décadas de 1940 e 1950, a cotidianização dos modos de ser hollywoodianos, 
com presença marcante na indústria cinematográfica, também povoavam as páginas de 
Seleções. Tal presença se conecta com o fato de que a maioria dos entrevistados indicou o 
cinema com outro artefato muito apreciado. Para cada depoente, entretanto, o cinema teve 
representações que foram além do entretenimento. Para alguns dos entrevistados o cinema foi 
lugar de trabalho e de encontro com a cultura admirada; para outros, representou uma 
possibilidade de entretenimento gratuito e para outros, ainda, foi como uma “paixão”.  

 
A chegada da TV 

 
Em janeiro de 1944, a revista Seleções publicou um anúncio ocupando uma página, com 

o título: A eletrônica trará a televisão ao nosso lar. As promessas de um bem como a 
televisão causava uma mistura de estranhamento e admiração. Assim, a televisão antes de ser 
materialidade já estaria povoando o imaginário das pessoas (RIBEIRO, 2010). 

A chegada da televisão nos lares brasileiros, sem dúvida, foi também um marco 
histórico, ficando guardada nas lembranças dos entrevistados dessa pesquisa, como se pode 
ler na narrativa de Doroti, para qual a leitura que fazia de Seleções lhe permitiu, de certa 
forma, antecipar o futuro. Diz ela: “Eu li uma vez na Seleções sobre a TV. Que já estavam 
fazendo... que havia um aparelho assim... Aí eu pensei: bah... eu não vou conhecer isso aí! 
Deve vir muito, muito [enfaticamente] depois de mim.” 

Essa imaginação permitiria a antevisão do meio como um híbrido entre o rádio e o 
cinema, e a sua instauração num lugar simbólico multiplicaria as faces desconhecidas e 
tornaria os acontecimentos do mundo ainda mais próximos. A televisão, considerada, assim, 
como uma moderna tecnologia da eletrônica, com imagens em movimento, era uma 
possibilidade de levar ao espaço privado imagens e programas antes disponíveis apenas ao 
espaço público (RIBEIRO, 2010). 

Para Roger Silverstone, a televisão é um conector basilar do mundo individual do 
sujeito com o social que o cerca. Segundo o pesquisador, “estudar televisão é o mesmo que 
estudar o cotidiano” (SILVERSTONE, 2005: 77). Resgatar experiências cotidianas seria 
fundamental para a melhor compreensão das dinâmicas sociais, políticas e econômicas 
envolvendo o indivíduo e a sociedade na qual está inserido. 

Focalizando a relação entre a TV e as revistas, observo que há convergência entre 
estudiosos sobre o fato de um dos impactos da chegada da televisão ter sido a redução do 
interesse dos leitores em relação a artefato cultural impresso. Três dos doze entrevistados 
alegam a diminuição pelo interesse da leitura após a chegada da televisão em sua casa. 

 
A era digital 

 
Em relação aos discursos sobre os recursos e os benefícios diferenciados que seriam 

oferecidos por essa nova forma de leitura, a leitura em suportes eletrônicos parece não fazer 
parte do horizonte da maioria dos entrevistados dessa pesquisa. Ao contrário, em se tratando 
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de leitura, o livro ou a revista – no caso dessa pesquisa – ainda é citado como portador 
preferido. Contudo, três entrevistados descreveram como positiva a relação com os “novos” 
modos de leitura disponibilizados pela era digital. Antônio, José e Doroti aderiram a essas 
“novas tecnologias”, alegando encontrarem aí a possibilidade de se conectarem às redes 
sociais. Doroti, por sua vez, nos apresenta uma relação um tanto peculiar. Em tom 
melancólico, diz ter encontrado nas novas formas de comunicação um apoio para sua vida 
que, com o passar do tempo, já estaria mais solitária. Como leitora apaixonada que é 
atualmente ela já não encontrava pessoas com quem trocar suas opiniões e aprendizados. E foi 
através de tais ferramentas atuais que Doroti se reencontrou como leitora podendo discutir 
sobre suas experiências cotidianas.  

 
Fazendo o fechamento 

 
As discussões sobre o rádio, o cinema, a televisão e o mundo digital mostraram, de 

alguma forma, tanto a relação estabelecida entre tais artefatos, no cotidiano dos entrevistados, 
quanto as possíveis mediações realizadas pela leitura. Ao tomarmos como exemplo suas 
narrativas, veremos que, como sujeitos “modernos” e pertencentes ao seu tempo, eles vão, 
paulatinamente, se apropriando e fazendo uso dos artefatos que vão sendo disponibilizados.  
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A EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL DAS REVISTAS SEMANAIS: 
QUANDO “AS COTAS RACIAIS DERAM CERTO NO BRASIL” 

Sandra Regina Sales 1 
Taianne Barrêto Pereira 2 

Patrícia Cristina dos Santos3  
 
A difusão da expressão ação afirmativa (AA) no ensino superior na esfera pública 

brasileira, inclusive na mídia, ocorre cercada por ambiguidades e divergências, especialmente 
o sistema de cotas, que é uma das principais estratégias de implementação das AA. 
Entretanto, são as cotas étnico-raciais, as que geram maior resistência na sociedade brasileira, 
já que tencionam a ideia de democracia racial amplamente difundida no Brasil, ou seja, a 
crença de que não existe discriminação ou preconceitos raciais e que as diferentes raças 
convivem em harmonia, já não representa um consenso no país (GUIMARÃES, 1999). 

Nesse trabalho, apresentamos e analisamos os discursos sobre AA da revista Isto É no 
período de 1995 a 2013. Escolhemos a Isto É pela sua influência (segunda maior circulação 
no país) e por que apresenta mudanças discursivas substantivas em sua linha de 
argumentação.4  

No período pesquisado, a Revista Isto É publicou em média 987 edições, das quais, 
apenas 11 abordaram as AA no ensino superior que classificamos em três fases: fase 
exploratória, corresponde ao período inicial de implantação das AA, no qual a revista 
apresentou posicionamento “neutro” (nem favor, nem contra). Na fase crítica, as AA, em 
especial as cotas, são julgadas negativamente e houve uma grande valorização da noção do 
“mérito” nas universidades. Na fase afirmativa, são ressaltados aspectos positivos da 
implementação das ações AA e a assertividade das cotas raciais. É importante destacar que 
não tratamos as fases rigidamente pela cronologia. Isto significa que há tendências 
dominantes durante um período, mas com manifestações das outras perspectivas discursivas. 

 
Fase exploratória 

 
Na fase exploratória, compreendida entre o início 2003 até abril de 2006, foram 

publicadas três matérias. A primeira “Diminuindo o abismo” de 03/12/2003 sobre a 
inauguração da faculdade Zumbi dos Palmares, considerada a primeira de “inclusão de afro-
descendentes da América Latina”. Trata-se de uma instituição privada que foi criada por uma 
ONG em São Paulo, cuja proposta visava reservar 50% das vagas para negros com 
mensalidades com custo reduzido.  
                                                           
1 Doutora em Educação. UFRRJ. Seropédica. RJ. sandrasales@ufrrj.br 
2 Graduanda em Pedagogia. UFRRJ. Seropédica. RJ. taiannebarreto@bol.com.br 
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4 Destacamos que nosso trabalho realiza-se nas matérias publicadas na revista impressa. Exclui-se, portanto, 
artigos publicados na versão on-line e nos blogs de seus colunistas ou colaboradores. 
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A segunda matéria “Cota discriminada” de 20/10/2004 começa relatando o caso de um 
aluno vítima de preconceito por parte de seu professor. Na segunda parte do texto a autora 
passa a tratar dos desafios financeiros e acadêmicos do processo de implantação das cotas, 
através do depoimento de representante da administração universitária da Universidade dos 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Na parte final, traz uma perspectiva positiva da experiência 
de AA da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RJ, através do depoimento 
de uma liderança do movimento negro. 

A terceira “Só para homens” de 19/04/2006 marca a transição para a fase seguinte. O 
texto aborda a questão das cotas baseadas no critério de gênero ao noticiar a possibilidade de 
universidades americanas criarem um sistema de cotas para homens. O autor apresenta 
argumentos favoráveis a essa política baseado na diversidade, bem como argumentos 
contrários, mas finaliza o texto com a seguinte afirmação “A solução, portanto, é a de 
sempre: estudar o suficiente para merecer os espaços”, explicitando uma tendência à defesa 
do mérito como critério para acesso ao ensino superior que se consolida na fase posterior. 

 
Fase crítica 

 
Essa fase teve duração de mais de dois anos: da segunda metade de 2006 ao final de 

2008. No período foram publicadas quatro matérias, uma das quais traz uma perspectiva 
positiva sobre as AA. 

“Qual é a sua cor?” de 12/07/2006 se posiciona claramente contra as cotas raciais. 
Chama a atenção o fato de ser a matéria mais longa já publicada sobre ensino superior e não 
apresentar sequer um argumento favorável a política de cotas nas universidades. As AA são 
apresentadas como sendo responsáveis pelo “retrocesso no campo do preconceito racial”, por 
“sepultar o critério justo da meritocracia” e por provocar “conflito racial com a chancela 
oficial – conflito que não se viu no Brasil nem na época da escravidão”.  

“Cotas geram ódio racial” de 28/05/2008, apresenta o depoimento de uma Procuradora 
do Distrito Federal para defender critérios meritocráticos no acesso ao ensino superior. É a 
favor de AA como os pré-vestibulares para negros e carentes. 

“Cerco à classe média” de 26/11/2008 repercute o projeto que tramitava no Congresso 
Nacional sobre as cotas e reforça posicionamento de que “Ao separar metade das vagas de 
universidades federais para alunos de escolas públicas, Câmara pune o mérito e a 
competência5”.  

 

Fase afirmativa 
A terceira fase afirmativa, tem um precedente em 2007 mas se consolida em 2011. 

“Cotas e Políticas Públicas” tem apenas uma página e foi publicada em 07/02/2007. A autora, 

                                                           
5 A Lei 12.711/2012 determina que universidades e escolas do sistema federal de ensino reservem 50% das 
vagas para alunos oriundos de escolas públicas combinando critérios socioeconômicos e étnico-raciais por 
região. 
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reconhecida liderança do movimento negro, com enfoque positivo traça um quadro de 
experiências de AA bem-sucedidas em outros países. 

Após 2011 quatro matérias foram publicadas. “Os dividendos do PROUNI – As 
experiências das primeiras turmas do Programa Universidade para Todos são positivas, mas o 
projeto precisa de ajustes” de 06/07/2011 mostra uma visão positiva em relação à modalidade 
de cotas instituída no Programa Universidade para Todos (PROUNI) através do qual o 
Governo Federal que concede bolsas de estudos integrais ou parciais em instituições privadas 
de ensino superior.6 Entre outros aspectos positivos, o texto utiliza a estratégia de apresentar 
os benefícios privados alcançados por integrantes do Programa através de exemplos de 
pessoas que puderam melhorar a sua situação econômica e realizar seus sonhos (SALES & 
FISCHMAN, 2012). A principal crítica mencionada ao PROUNI é em relação à quantidade 
de vagas ociosas, pois em um período de seis anos (2005 à 2011) 33% das bolsas ofertadas 
não foram utilizadas. 

“Dilma sanciona a lei de cotas em universidades" de 05/09/2012, comprova a mudança 
discursiva da revista sobre as AA. Após quatro anos da publicação das matérias “Cotas geram 
ódio racial” e “Cerco à classe média” a Isto É reviu sua posição e passa a apoiar tais políticas 
ao fazer uma abordagem positiva sobre o sistema de cotas nas universidades que reservará 
50% das vagas de todos os cursos para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola 
pública. Em segundo plano é mencionada a tensão entre acesso e qualidade, talvez como 
resquícios da ideia de mérito, quando a revista alerta que a presidente Dilma tem como 
desafio a conciliação da democratização do acesso às universidades com a manutenção de um 
bom nível de ensino. 

“Universidade com a cara do Brasil” de 26/12/2012 mostra que a política de cotas vem 
modificando o ensino superior brasileiro apresentando a necessidade da sociedade brasileira 
enfrentar as disparidades étnico-raciais, ao tencionar uma ideia muito cara as brasileiros que é 
a democracia racial.  

 “Por que as cotas raciais deram certo no Brasil” 10/04/2013 representa a consolidação 
da fase afirmativa apresenta resultados positivos de tais políticas através de exemplos de 
jovens negros/as cotistas de universidades públicas e privadas. 

Assim, argumentos outrora defendidos pela revista como o de que as cotas resultariam 
na redução da qualidade de ensino das universidades; de que as turmas ficariam desniveladas, 
já que os cotistas jamais acompanhariam o nível dos colegas; de que haveria aumento nas 
taxas de evasão das universidades, dado que negros e pobres beneficiados iriam abandonar os 
cursos; que os cotistas seriam aprovados com notas muito inferiores aos demais; de que as 
cotas estimulariam o ódio racial; de que as cotas estimulariam segregação, jamais existente no 
país, foram questionados e contestados a partir de avaliação dos resultados de 10 anos de 
execução das políticas de AA. 

                                                           
6 Os critérios para acessar ao Programa tem sido alterados desde sua implantação em 2004. Sobre os critérios 
atuais ver: http://siteprouni.mec.gov.br/ 

http://siteprouni.mec.gov.br/


A EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL DAS REVISTAS SEMANAIS: QUANDO “AS COTAS RACIAIS... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3022 

Até a ideia de que os cotistas não teriam mérito para acessar o ensino superior, tão cara 
à na fase crítica é revista a partir da narrativa de uma aluna cotista, a primeira da família a 
entrar na universidade ao afirmar que “As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados 
são sim competentes. Merece sim, frequentar uma universidade pública e de qualidade.” 

 
Conclusão 

 
Esta análise indica duas tendências importantes: a) existe uma mudança de posições 

com respeito as AA na Isto É, uma das revistas mais influentes da classe média brasileira b) 
essa mudança é também indicativa de uma mudança ao nível do grupo social que consome 
Isto É já que não é possível entender essas mudanças como respostas isoladas no plano 
ideológico dos editores da revista. Essas mudanças estão relacionadas com as perspectivas 
dos seus consumidores no sentido de garantir vendas. 
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O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA – PNBE: 
DA SELEÇÃO AO LEITOR, UMA ROTA INTERROMPIDA 

Sayonara Fernandes da Silva1 
Marly Amarilha2 

 
A literatura corresponde a uma necessidade 

universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar 
a personalidade [...] Negar a fruição da literatura é 

mutilar a nossa humanidade. 
Antonio Candido 

 
Na epígrafe retirada do livro “O direito à literatura”, Antonio Candido faz uma 

aproximação entre direitos humanos e literatura. O autor expõe a desigualdade que não está 
somente nos aspectos econômicos, mas na acessibilidade aos bens incompreensíveis que 
asseguram e garantem a integridade espiritual, como lazer, liberdade, opinião, instrução, arte e 
literatura. As pessoas, em sua maioria, passam pela vida sem nunca ter tido contato com o 
mundo da literatura, sem viver a experiência do fantástico, da ficção, sem o encantamento e o 
encontro com os personagens que povoam os enredos e as ilustrações que instigam o 
pensamento criativo e a imaginação. No Brasil, ainda se luta pelo acesso livre e democrático 
de qualquer pessoa à leitura literária no âmbito da escola e fora dela. 

A leitura constitui um dos processos básicos com o qual o homem é capaz de adquirir 
novos conhecimentos, de trocar informações e interagir socialmente, sendo ela essencial à 
formação das pessoas. Na nossa experiência profissional, transitando pela educação básica, e 
também no ensino superior, através do contato com os alunos dos cursos de pedagogia, 
percebemos a lacuna que há na formação do leitor durante todo o seu percurso de 
escolarização. E sendo a escola, ao lado da família, a grande responsável pela formação do 
gosto de ler, torna-se necessário investigar as razões pelas quais nos encontramos em uma 
realidade em que os níveis de leitura dos nossos alunos são insatisfatórios e em que medida a 
escola contribui ou não com essa tendência, apesar da implementação das políticas públicas e 
sociais de fomento à leitura desenvolvidas no país. 

A origem dos nossos estudos resulta de vários caminhos percorridos (2003-2013) em 
busca de uma rota que levasse o leitor ao encontro do texto, considerando que os leitores 
menos experientes têm a necessidade de uma mediação para poder interagir com o texto de 
forma significativa. 

 
Aliás, o papel do educador na intermediação do objeto lido com o leitor é 
cada vez mais repensado [...] A função do educador não seria precisamente a 
de ensinar a ler, mas a de criar condições para o educando realizar a sua 

                                                           
1 Especialista em Educação Infantil; UFRN; Natal, RN. E-mail: sayonara.sayonara@yahoo.com.br 
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própria aprendizagem. Trata-se, antes, de dialogar com o leitor sobre a sua 
leitura, isto é, sobre o sentido que ele dá a algo escrito, um quadro, uma 
paisagem, a sons, imagens, coisas, ideias, situações reais ou imaginárias 
(MARTINS, 2006, pág. 33-34). 

 
Os livros de literatura no espaço escolar conferem à criança uma multifacetada forma de 

acesso ao saber. Todavia, para que a formação do pequeno leitor se efetive, é preciso a 
presença de um mediador preparado como leitor e como profissional, permitindo que a 
criança participe e desfrute da experiência cognitiva e prazerosa da leitura. 

Assim, partindo do pressuposto de que a literatura enriquece a vida da criança, estimula 
a imaginação, ajuda a desenvolver o seu intelecto e tornam claras suas emoções 
(BETTELHEIM, 2007), o contato da criança com o portador de ficção – o livro – é essencial 
para despertar o gosto pela leitura. 

O educador tem a possibilidade de aguçar nos estudantes a vontade de querer aprender a 
ler e escrever. E é justamente pelo que a leitura literária pode oferecer de possibilidade de 
sentidos que se deve ser seletivo nas práticas pedagógicas com a literatura, para que não se a 
escolarize a tal ponto de se inviabilizar as possibilidades de articulações próprias da 
linguagem oferecidas pelo texto literário. Sobre a linguagem literária, em uma concepção 
contemporânea, Amarilha esclarece que 

 
a linguagem literária organiza os fatos em forma diferente da linguagem oral 
do cotidiano. Como essa roupagem tem bossa, ritmo, humor, o leitor mirim 
percebe que está diante de uma maneira diferente de ser da língua. É por essa 
razão que muitas vezes a criança solicita a repetição de uma mesma história, 
principalmente, crianças pré-escolares (AMARILHA, 2012, pág.49). 

 
Desse modo, revela-se o valor da linguagem literária como transformadora e criadora de 

realidades, sendo dever de todo educador se comprometer com o desenvolvimento de 
competências na formação leitora de seus alunos. No âmbito deste estudo, pressupõem-se 
competências que iniciem a prática da leitura para crianças pequenas; o fomento e o gosto 
pelo ouvir, contar e recontar histórias; a iniciação de um leitor autônomo, habilitado a 
perceber os usos da linguagem dentro de uma baliza de conhecimento e significados próprios 
para a sua faixa etária, bem como professores investigadores que se disponham a abrir as 
caixas do PNBE – Programa Nacional Biblioteca da Escola – e possibilitem às crianças 
alçarem voos literários. 

O PNBE foi instituído por meio da Portaria Ministerial nº 584 de 28 de abril de 1997, 
tendo como objetivo incentivar a prática da leitura nas escolas públicas de todo o Brasil por 
meio da distribuição de livros de diferentes gêneros textuais: poemas, contos, crônicas, teatro, 
texto de tradição popular, romance, memória, diário, biografia, ensaio, obras clássicas, 
histórias em quadrinhos. “A seleção de títulos é adquirida por meio de edital público, no qual 
são adotados alguns critérios: qualidade literária do texto, adequação temática e projeto 
gráfico” (PEREIRA, 2006, pág.11). Os livros são distribuídos às bibliotecas públicas de todo 
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o país através do Censo Escolar que determina o número de livros a ser adquiridos e 
distribuídos através dos recursos do FNDE.  

Embora exista grande investimento do Governo Federal na compra de livros, ainda 
estamos muito aquém do desejado, principalmente no que concerne à Educação Infantil, 
início da Educação Básica, referendada pela Constituição Federal do Brasil de 1988 e 
legitimada constitucionalmente. A esse propósito, vemos que no início do PNBE, em 1997, as 
crianças pequenas foram excluídas da política de formação de leitor e, somente em 2008, as 
escolas de Educação Infantil passaram a ser contempladas com o acervo do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola, iniciativa que tem mais do que um valor pragmático, pois 
sinaliza a importância, e mesmo a necessidade, da presença do livro e da leitura no processo 
educativo da criança antes que tenha início sua alfabetização formal no Ensino Fundamental.  

É indiscutível a importância dos livros, assim como a presença de bibliotecas em 
escolas, sendo ela de Educação Infantil ou não. Portanto, faz-se necessária não só a discussão 
dessa temática, mas também a pesquisa sobre esse Programa de tamanha magnitude, focado 
na distribuição de livros literários. Diante desse quadro, este artigo chama a atenção para a 
necessidade de investigarmos sobre o tema com o objetivo de compreender as perspectivas, 
tensões e desafios sobre as políticas públicas de promoção da leitura no Brasil. Assim, 
tomamos como foco de estudo, em nível de mestrado, a avaliação das políticas públicas e 
sociais de promoção da leitura no Brasil, tendo como referência o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola – PNBE, e a formação do leitor na educação infantil, “já que do ponto de 
vista de seu papel, a avaliação detecta eventuais falhas e afere os méritos dos programas [...]. 
Nesse sentido, sua tarefa é formativa, permitindo a correção ou confirmação de rumos” 
(FARIA, 2009, pág.41). 

A pesquisa, ainda em andamento, entrevistou 11 profissionais técnicos e assessores 
envolvidos no PNBE, sendo 02 em Brasília e 09 em Natal-RN. Visitou in loco 34 Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Natal, contemplados com os acervos do PNBE 
desde a sua primeira edição (2008) para a Educação Infantil. Assim, objetivou observar e 
avaliar as bibliotecas e os espaços de leitura, os documentos que norteiam as concepções de 
leitura dos CMEIs, as práticas pedagógicas dos professores, a presença ou ausência do acervo, 
o seu estado de conservação e armazenamento, e a acessibilidade das crianças e professores 
ao material distribuído pelo MEC através do PNBE.  

Como resultado preliminar, a pesquisa aponta para uma implementação com rota 
interrompida entre a proposta do programa e o encontro do leitor com os textos no âmbito das 
instituições de Educação Infantil de Natal-RN. Constatamos que o acervo chega a um 
destinatário que não conta com estrutura de preservação e controle da utilização do acervo, 
com espaços físicos como biblioteca ou salas de leitura. Conta com professores, prováveis 
mediadores, que desconhecem o PNBE bem como o acervo que o compõe. Em algumas 
escolas, o material está guardado em armários, longe de professores e de estudantes, seja 
devido à centralização de poder dos gestores ou pela equivocada concepção de que os livros 
serão danificados pelas mãos dos pequenos leitores. Assim, o investimento e cuidado na 
aquisição, na seleção do acervo, na oferta de formação de leitores para esse nível de educação 
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se perdem em volumes de caixas fechadas, em professores alijados do processo desencadeado 
pela política pública e em crianças sem o encantamento da leitura e do livro.  
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PRODUZINDO E RESOLVENDO PROBLEMAS A PARTIR DO FIO DE 
CONTAS: UMA EXPERIÊNCIA ENTRE CLASSES DO PRIMEIRO ANO 

Selene Coletti1 
 
A presente comunicação é resultado das discussões realizadas no âmbito do Projeto 

Observatório da Educação (OBEDUC), - na Universidade São Francisco do qual faço parte 
como professora pesquisadora e que vem me possibilitando constantemente rever a minha 
prática e lançar o meu olhar para o letramento matemático, objeto de nossos estudos, presente 
no cotidiano da sala de aula. 

O trabalho com o fio de contas surgiu em um de nossos encontros, adaptando uma ideia 
da professora Dra. Ana Maria Boavida, da Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico 
de Setubal de Portugal, com o objetivo de trabalhar os números através do fio de contas e 
algumas ideias da adição e conservação para depois utilizar a reta numérica como apoio na 
resolução de problemas. No entanto, neste texto nosso foco será nas trocas de experiências 
ocorridas entre as classes do primeiro ano que permitiram aos alunos rever sua maneira de 
resolver os problemas de forma que o outro pudesse compreender suas ideias. O fio de contas 
foi utilizado por mim e outra professora, de outra escola, também do 1º ano. Surgiu a ideia 
dos alunos produzirem problemas a serem resolvidos com o fio e a troca dos mesmos entre as 
classes. 

 
Iniciando a sequência 

 
Elaboramos, no grupo, uma sequência de tarefas com o fio de contas que consistia 

basicamente em construir com os alunos o fio até o 40, separando as dezenas por cores 
diferentes e propondo situações-problemas considerando-se um estado inicial que através de 
uma transformação gera um estado final, dentre outras. 

Vale ressaltar que o fio de contas é um material manipulável não estruturado construído 
a partir de um barbante no qual são colocados de dez em dez, contas de cores diferentes. 

 
Explorando “problemas” com o fio 

 
Uma das tarefas foi trazer os dois primeiros problemas da sequência elaborada no 

Observatório digitados, porém antes,foi feita toda uma discussão sobre o que vem a ser 
problema e as formas de resolvê-lo a partir das negociações das ideias com as crianças. 

Os problemas eram do tipo em que o estado final é desconhecido e, portanto mais fáceis 
de serem resolvidos.   

                                                           
1 Professora da Rede Municipal de Itatiba, participante do Projeto Observatório da Educação –OBEDUC; 
Universidade São Francisco; Itatiba, São Paulo. Email: selenecoletti@uol.com.br . 
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Após muitas discussões e intervenções as crianças representaram suas ideias no papel 
que foram levadas para o nosso grupo na Universidade para discussão. Analisando-as 
pudemos constatar que alguns como Arthur havia representado a resposta utilizando as cores 
de acordo com o fio onde se pode observar a ideia da dezena: 

 

 
 

Figura 01: Resolução dos problemas com o fio. Arquivo Pessoal 
 
De volta para classe, analisando algumas representações, as crianças puderam chegar à 

conclusão de que “se tínhamos que fazer a representação como no fio, precisávamos seguir a 
ordem das cores.” 

O próximo tipo de problema era aquele em que não se conhece a transformação, mas 
sim o estado inicial e o final. Embora seja difícil compreender tais ideias até para crianças 
maiores, alguns conseguiram realmente entender o que estavam fazendo.  

Diariamente, na hora da chamada, utilizava o fio de contas para criar situações 
problemas envolvendo o calendário e outros que surgiam. 

Discutindo as atividades no Observatório combinamos de produzir problemas para 
serem trocados entre as duas classes do primeiro ano das professoras participantes (eu e a 
Professora Ida).  

 
Resolvendo os problemas trazidos pela classe da Professora Ida 

 
Continuando com a sequência do fio de contas, trouxe os problemas que a turma da 

professora Ida havia elaborado para que nossa classe resolvesse. Os alunos puderam trocar 
muitas ideias, explicar seus pensamentos, discutir bastante, chegar a diferentes resultados até 
encontrarem o correto. Dois dos problemas foram resolvidos coletivamente e os outros 
individualmente, mas sempre com questionamentos e intervenções. 

 
Corrigindo os problemas 
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Levamos para o grupo do Observatório os problemas resolvidos pelas crianças e 
discutimos como as mesmas fizeram. Combinamos que iríamos levá-los para que cada classe 
pudesse analisar as respostas e ver como cada um pensou e representou. Ao corrigir os 
problemas dos colegas as crianças colocam em jogo o que sabem uma vez que para tanto, 
necessitam resolver o problema, comparar as respostas, observando se o seu registro traz as 
informações que o outro colega tem. 

Na classe, apresentei a proposta de trabalho:  
 

• as crianças foram organizadas em duplas (de acordo com as dificuldades de entendimento 
e realização das outras atividades com o fio. Tentei agrupar de forma que não ficassem 
discrepantes, ou seja, um que sabia muito com outro que pouco sabia); 

• li a situação-problema e propus que ambos a resolvessem com o fio e depois a 
representassem no papel. Fui passando nos grupos e fazendo alguns questionamentos na 
forma de resolver. Pude perceber que deu certo, pois a maioria não apresentou grandes 
dificuldades para realizar a proposta; 

• em seguida, entreguei uma folha da classe da professora Ida para cada dupla observar e 
comparar com a sua resposta. Tinham que ver se estavam entendendo tanto a resposta 
como a forma de representação no fio.  

 

 
 

Figura 02: Comparando e corrigindo. Arquivo Pessoal  
 
Caso não entendessem, deveriam explicar o que estava diferente, o que não estavam 

compreendendo, registrando o que não estava claro. Algumas crianças com dificuldade em 
escrever, ditaram a resposta e eu fui a escriba. Fui passando nas duplas, questionando o que 
estavam fazendo, ora registrando, ora contra-argumentando.  

Foi uma atividade bastante enriquecedora tanto para as crianças como para mim, 
professora. Todos participaram, todos puderam dar a sua opinião e fazer o movimento de 
registrar, olhar para o registro do colega e rever o seu. Isso pode ser bem observado na 
colocação da dupla Rian e Miguel que haviam marcado na sua representação do fio o 9 (a 
resposta 9 robôs), perceberam que o colega da outra classe não havia feito o mesmo. 
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Figura 03: Problema a ser corrigido e resolução pela dupla. Arquivo Pessoal 
 

 
 

Figura 04: Resposta para o colega da outra classe. Arquivo Pessoal 
 
Puderam tanto constatar os acertos explicitando o porquê, perceber aqueles que se 

encontravam confusos ou faltando dados. As duplas, algumas a partir da minha intervenção, 
souberam colocar o que precisava ser melhorado.  

 
Continuando a correção 

 
Algumas semanas depois, a professora Ida trouxe os problemas que havíamos 

resolvidos e agora corrigidos. Cada folha veio com um bilhete contendo as anotações do que 
havia sido ou não entendido pelo colega. 
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Figura 05: Problemas corrigidos pela classe da Professora Ida. Arquivo Pessoal 
 
Aqueles que tinham que “corrigir”, leram o seu recado e tiveram que “acertar”. Rian, 

por exemplo, disse que seu colega não havia entendido a sua resposta. Havia colocado como 
resposta 9 mas não havia marcado em qual parte do registro era possível enxergá-la. 

 

 
 

Figura 06: Correção do problema do aluno Rian. Arquivo Pessoal 
 
Samira havia recebido o seguinte bilhete: 
 

 
 

Figura 07: Correção do problema da aluna Samira. Arquivo Pessoal 
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Para corrigir, refaz o seu problema, arrumando as cores já que realmente na sua resposta 
as bolinhas estavam pintadas da mesma cor.  

 

 
 

Figura 08: Resposta da aluna Samira para a correção do seu problema. Arquivo Pessoal 
 
No geral, as correções versavam sobre onde encontrar a resposta no registro ou como 

havia sido feito. Após socializarmos as respostas, questionei o que era preciso para que nosso 
registro fosse compreendido. Arthur disse que era necessário “desenhar o fio (no papel) como 
está no fio”. Na verdade, Arthur quis dizer que para registrar é preciso copiar no papel 
exatamente como está no fio de contas. Miguel completou que é preciso também marcar onde 
está a resposta no desenho do fio, ou seja, no registro. 

Em seguida, apresentei a correção do problema que havíamos enviado para a classe da 
Ida responder. Ela fotografou as respostas de cada criança com o fio de contas. Propus que 
cada um pegasse o seu fio para resolver o problema. Após a leitura cada um representou a sua 
resposta no fio.  

 

 
 

Figura 09: Correção do problema pela classe da professora Ida. Arquivo Pessoal 
 
A maioria das respostas estava correta. Entretanto, algumas não ficaram claras, como 

constatou César e Arthur : 
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Figura 10: Correção feita por César. Arquivo Pessoal 
 

 
 

Figura 11: Correção feita por Arthur. Arquivo Pessoal 
 
Esta atividade foi excelente, pois permitiu às crianças perceberem a importância de se 

registrar corretamente quando existe um segundo envolvido, ou seja, alguém que irá ler. A 
sequência de tarefas elaborada pelo grupo do Observatório permitiu que nós professoras 
pudéssemos experienciar essa “nova” ferramenta, o fio de contas, para que as crianças 
pudessem interagir e descobrir mais uma forma para calcular e resolver situações-problemas. 
A elaboração de problemas para que a outra classe resolvesse permitiu que pudessem retomar 
o que já haviam aprendido com as situações propostas em classe. Corrigir os problemas fez 
com que olhassem o que o outro fez a partir da sua resolução, um desafio para muitos. Ter em 
mãos o problema corrigido e não ter sido entendido permitiu que percebessem a necessidade 
de clareza na resposta no registro. 

As práticas de letramento existentes nestas atividades perpassam a utilização do 
material e as diferentes formas de representar suas ideias de forma que o outro possa 
compreender além da apropriação deste gênero (situação problema) tão presente nos muros da 
escola.  
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As crianças puderam colocar em jogo tudo o que sabem para resolver o que ainda não 
sabem através das situações-problemas propostas evidenciando grandes avanços seja através 
das imagens ou margens existentes fora das palavras, nos gestos de trocas das parcerias, seja 
nos momentos de socialização ou intervenção. Puderam exceder os limites da sua linguagem e 
do seu próprio mundo. 
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O LIVRO DIDÁTICO COMO OBJETO DE ESTUDO E SUA CONTRIBUIÇÃO 
NA FORMAÇÃO LEITORA DE CRIANÇAS DE CLASSES 

MULTISSERIADAS: UM ESTUDO DO PNLD/CAMPO/2013 NO PARÁ 

Selma Costa Pena1 
 
Essa investigação tem, entre seus interesses, fortalecer os estudos desenvolvidos pelo 

Grupo de Pesquisa – ECOAMAZÔNIA que desenvolve atividades de pesquisa e extensão 
desde o ano de 2008, na UFPA. Atualmente o grupo atua com Pesquisa sobre formação 
leitora de sujeitos que vivem no campo.  

Em 2013-2014 o grupo ampliou o foco de investigação para os materiais utilizados para 
leitura em escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, localizadas no campo que se 
propõe a analisar o livro didático como objeto de estudo complexo e multifacetado, como 
suporte material na dinâmica de sala e sua contribuição na formação leitora de crianças dos 
primeiros segmentos de escolas localizadas no campo do Estado do Pará.  

Nesse texto apresentaremos os primeiros resultados referentes à primeira fase do projeto 
discutindo especificamente as possibilidades apresentadas de alfabetização e letramento para 
crianças que vivem no campo, em turmas multisseriadas, e que ainda estão em fase inicial de 
alfabetização, com destaque as que estão no primeiro ano. 

 
Problemática e justificativa 

 
Nas classes multisseriadas estão cerca de 60% dos estudantes do campo. Segundo o 

Censo Escolar 2009, existem 96,6 mil turmas do Ensino Fundamental nessa situação em todo 
o País. Forma predominante de atendimento escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
essas escolas têm na heterogeneidade sua característica fundante da identidade das escolas. 
Localizam-se nas pequenas comunidades rurais e atendem conjuntamente estudantes de todas 
as idades, séries, níveis e ritmos de aprendizagem. 

Dentre os aspectos que tem se destacado como uma dificuldade dessas turmas é a falta 
de material de suportes de leitura. Em sua maioria essas escolas não apresentam materiais 
para os processos de leitura das crianças, nem mesmo o livro didático. 

Ratificando a ideia do livro didático como veículo essencial da transmissão dos 
conhecimentos, saberes, prazeres, em 2011, foi determinado pelo Governo federal que a partir 
de 2013, os estudantes do Ensino Fundamental I de escolas públicas de área rural, seriadas e 
multisseriadas, receberiam livros didáticos específicos. As obras foram selecionadas dentro do 
PNLD Campo (Programa Nacional do Livro Didático Campo) que é uma política 
governamental brasileira criada através do Decreto nº 91.542 em 1985 tendo como principal 
objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores, por meio da distribuição de 
coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. A coleção compreende os livros 

                                                           
1 Licenciada em Letras; Dra. Em Educação; Docente UFPA; Belém, Pará. selmacpena@gmail.com 
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de Letramento e Alfabetização, Alfabetização Matemática, Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História e Geografia.  

Esta é, portanto, a primeira experiência institucional de livro didático para as escolas do 
campo, carecendo assim de pesquisas que, por meio de suas análises, suscitem debates sobre 
esse tipo de investimento. 

Dessa forma essa pesquisa se justifica porque o livro didático sendo muitas vezes o 
único suporte textual utilizado nas escolas destaca-se como objeto de leitura que constitui 
marcos de significação e que traz em seu corpo a coexistência de diferentes práticas de leitura.  

 
Percurso metodológico, análise e discussão dos dados 

  
O livro analisado é dedicado às crianças do primeiro ano do ensino fundamental e 

intitula-se Girassol- saberes e fazeres do campo, 1 ano- 1 edição- São Paulo: FTD, 2012; da 
autoria de Isabella Pessoa de Melo Carpaneda e Angiolina Bragança.  

O livro dirige-se aos profissionais e alunos de turmas multisseriadas dos primeiros anos 
iniciais do Ensino fundamental situados no campo. O projeto gráfico se apresenta adequado à 
proposta pedagógica da obra e ao aluno dos anos inicias do Ensino Fundamental, quanto à: 
funcionalidade do sumário, a separação de seções, o tamanho e tipo das letras, os espaços 
entre linhas, letras e palavras, a nitidez e isenção de inelegibilidade, indicação dos créditos das 
fotografias, reprodução de pintura e ilustrações, indicando as referências bibliográficas de 
acordo com as normas da ABNT. As atividades de leitura e de escrita foram analisadas 
tomando como parâmetro as articulações entre os conceitos de alfabetização e letramento 
discutidos por Goulart (2006) e Soares (2003). 

Um destaque ao livro é que boa parte das atividades consideram as crianças que ainda 
não leem e escrevem convencionalmente, o que já é um grande avanço. Os diferentes 
capítulos contam com gêneros que exploram o extrato sonoro da linguagem, como trava-
línguas e adivinhas, facilitando a compreensão do sistema de escrita alfabética. 

O ato de alfabetizar contido no livro tem sido orientado pela escolha de um método, em 
que há uma sequência de passos a serem seguidos. Esses métodos são regulados pela escolha 
de uma unidade linguística básica, que pode ser o fonema, a sílaba, a palavra, guiados por um 
critério de gradação de fonemas e de padrão silábico, conforme discute Goulart (2006). 

Dessa forma destacamos os trabalhos com: distinção entre letras e outras formas 
gráficas,; Reconhecimento das letras do alfabeto; Identificação de sílabas iniciais e finais das 
palavras. Essa preocupação com alfabetização não se articula a um trabalho com o letramento, 
em que os usos e as funções sociais da linguagem escrita deveriam orientar as atividades 
cotidianas da turma. Isso significa que as crianças desde o início do ano escolar não são 
convidadas a escrever textos significativos do jeito que podem e que sabem. Sendo assim as 
atividades pouco asseguram às crianças o direito de ingressarem no universo letrado, antes 
mesmo de saber os nomes das letras. 
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 Partimos do princípio, como postula Soares (2003), que os processos de alfabetização e 
de letramento são distintos, mas interdependentes e indissociáveis e que isso deveria ser 
materializado nas atividades do referido livro. 

A escrita como registro social, que demanda compreender algo e leva, necessariamente, 
a reconhecer o suporte; olhar o livro para folheá-lo; apreender a informação e utilizar 
competências múltiplas para o levantamento de hipóteses, as quais ainda permitem a 
recuperação da informação por meio de releituras, consultas a dicionários, pesquisas etc. 
aparece de forma escassa no manual didático. É escassa também a prática da leitura em suas 
várias nuances e funcionalidades: ler por ler, por prazer, para se informar, para criticar, 
estabelecer relações, para estudar, para entender algo, para escrever de maneira mais 
autônoma, para conversar, dentre outros. 

O item mais polêmico e mais frágil do livro é o que refere a sua apropriação para os 
povos da educação do campo. As autoras declaram que a coleção foi construída nos princípios 
e procedimentos da educação do campo e que o livro dialogará com os princípios e 
finalidades das Diretrizes da Educação Básica do campo . Contudo, não se percebe no livro, 
conforme informam as Diretrizes, um conjunto de ações em que se fortaleçam novos valores 
de respeito, igualdade e dignidade entre as diferentes gerações e etnias, estimulando o amor 
pela terra como fonte geradora de vida, assim como pouco se tem atividades em que 
considerem as especificidades dos grupos humanos como assalariados, agricultores, 
ribeirinhos, pescadores, indígenas e quilombolas.  

Segundo as autoras há a necessidade de integração mais ampla entre aluno/comunidade, 
escola/família e comunidade/escola. Mas onde estão nas atividades os múltiplos campos 
espalhados pelo território brasileiro? As crianças do campo são dotadas de particularidades, 
experiências de vida, pertencentes ao seu mundo singular e sua formação leitora será efetuada 
envolvendo processos de apreensão, compreensão, inferência e transformação de significados 
a partir de um registro escrito; ela precisa, portanto, ser capaz de selecionar, entre os textos 
que circulam socialmente, aqueles que podem atender as suas necessidades e que são capazes 
de utilizar procedimentos adequados para ler. 

Para finalizar podemos dizer que o livro analisado apresenta boa configuração gráfica, 
adequada ao público alvo do primeiro ano do ensino fundamental; na discussão da 
apropriação do sistema alfabético de escrita considera em suas atividades boa parte daquilo 
que diferentes autores (SOARES, 2003; GOULART, 2006) avaliam como necessário para 
que uma criança se alfabetize, ou seja, para que ela domine a tecnologia da escrita. Os alunos 
são favorecidos em seu processo de alfabetização pelo livro didático, mas, no entanto, essas 
atividades de alfabetização não parecem modificar, ou modificam muito pouco, a condição de 
pertencimento das crianças do campo à sociedade letrada. 

Não se percebe na coleção o campo como um espaço em que o povo tem direito de ser 
educado formalmente no lugar onde vive e depois que tem direito a uma educação pensada 
desde o lugar e com sua participação, vinculada a sua cultura, às suas necessidades humanas e 
sociais. Em síntese, o espaço do campo não se apresenta como sendo necessário para a 
construção da identidade social, conforme recomenda a Resolução CNE/CEB nº 1/2002.  
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EM LOUVOR DE UM MAL-ENTENDIDO NA EDUCAÇÃO – MIOPIAS 
E OUTROS LUGARES NUMA ESTÉTICA DE SI 

Sérgio de Oliveira Santos1 
 

Pré-pós-tudo-bossa-band, não vi, mas sinto que já vem 
Pré-pós-tudo-bossa-band, moderno, eu não te enxergo bem 
Pré-pós-tudo-bossa-band, tá cego, mas tá guiando alguém 

Tá guiando alguém? Eu, hein!!! 
Lenine e Zélia Duncan 

 
O espaço escolar desde muito tem sido eleito como o lugar de excelência para o trato 

das angústias existenciais daqueles seres humanos que estão chegando ao mundo. Um mundo 
que já existia antes da chegada de tal ser e por isso deve por ele ser assimilado a partir de 
algumas premissas estéticas, morais e valorativas. E é, justamente, a importância dada a esse 
“algo a ser apreendido” – sua função para os processos constitutivos do sujeito e das 
sociedades – que denota o rigor e/ou os modos pelos quais os processos educativos ocorrem. 
Por este viés cada era ou sociedade delineou o espaço escolar aos seus modos. Porém, quase 
que invariavelmente, esse espaço figurou como o lugar privilegiado para a aquisição de 
conhecimento. 

Vale destacar que todo conhecimento é sempre perspectivo. Por si sós não são nem 
bons, nem maus. É a utilização dos mesmos que lhes conferem tal juízo de valor. Por esse 
motivo em dadas circunstâncias a Educação mostrou-se como uma via privilegiada aos 
governos e pessoas embebidas em ressentimento para disseminarem seus interesses e 
minimizarem o aparecimento de forças contrárias aos seus ideários. Nesse sentido a 
mobilização ou fixação de lugares e conteúdos fez com que surgissem os sistemas de ensino, 
ou seja, um esquadrinhamento de espaços e tempos nos quais relações de poderes e saberes se 
estabelecem outorgando o que ali deva ser ensinado e pensado, produzindo e administrando a 
vida daqueles que em tal sistema circulam. Este tipo de Educação que visa produzir e 
administrar a Vida denomina-se biopolítica.  

A Educação biopolítica fomenta, principalmente, a manutenção de um status quo e a 
caracterização de um determinado tipo de ser humano. Um ideal como o de ordem e 
progresso, por exemplo, pode muito bem direcionar os processos que produzem o espaço e o 
tempo donde dado ser humano e sociedade devem emergir. Sucede que, tanto educar como 
governar são processos que encontram imensas dificuldades para ocorrerem de forma 
idealizada, visto que estruturam-se a partir da palavra – do equívoco. Por ser equívoca, por 
suscitar erros, enganos, ruídos de comunicação, a palavra ou a linguagem humana é deveras 
insuficiente ou extremamente falha para criar tempos e espaços universalmente agradáveis, 
benéficos e que tamponem a angústia existencial característica da raça humana.  

                                                           
1 Psicólogo. Doutorando em Educação pela Unesp – Rio Claro - SP. E-mail: sergio.dialogando@hotmail.com 
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No geral e, sobretudo, nos processos educativos, todo enunciado depende de um 
receptor. Desse modo pode-se dizer que nunca uma frase ou mensagem proferida por um ser 
humano é entendida em franca e incorruptível semelhança como pronunciada. É nos ruídos, 
nas falhas, nas lacunas entre aquilo que é dito e o que é ouvido que o educar, e não a 
Educação, acontece. Tanto a experiência de estar vivo(a) (para além de um sentido da e para 
a Vida) e o sentido da Vida (tal qual ensinam os modelos biopolíticos) advêm do mal-
entendido que possibilita a criatividade, a criação do novo, a resistência ou a ruptura com 
aquilo que oprime ou que é dito como necessário aos sujeitos para viverem singular e 
coletivamente. Nesse espeque entende-se que o mal-entendido é o que há de mais potente no 
campo da Educação, posto que possibilita a invenção ou a ida à lugares diversos daqueles que 
haviam sido minuciosamente esquadrinhados para o educando. Uma passagem das utopias às 
heterotopias – do lugar idealizado como de excelência da e para a Educação aos processos 
educativos que acontecem a partir da justaposição de lugares e tempos, de diversidades. 

Ocorre que em muitos diálogos no campo da Educação contemporânea percebe-se que 
esta passagem das utopias às heterotopias educacionais soa como algo bárbaro, como um 
embrutecimento das finalidades e benefícios dos processos educativos e constituições de 
conhecimentos. O presente ensaio, por sua vez, não vai de encontro a tal perspectiva. Porém, 
junto ao pressuposto de que na contemporaneidade da sociedade ocidental a humanidade 
tornou-se mais pobre de experiências formativas e comunicáveis (erfharung), visa este propor 
que, ao confessar(mos) tal estado de empobrecimento, seja possível mobilizá-lo a favor de 
novas relações de tempos e espaços, naquilo que Foucault chama de “atitude-limite”, 
permitindo a educadores e educandos novos exercícios de liberdades, a partir do pouco, 
daquilo que realmente seja necessário para uma vida salutar em sociedade. Enfim, uma “nova 
barbárie” em meio a uma multiplicidade de riquezas – vozes e olhares muitas das vezes 
perdidos, incompreendidos, silenciados ou manipulados. 

Se durante séculos os exercícios de poderes e saberes manifestaram-se vertical e 
isoladamente definidos, o que conduzia o ser humano a comprometer-se com certo legado 
cultural, na contemporaneidade, devido a horizontalidade de uma multiplicidade sobrepostas 
de perspectivas de valores, esse comprometimento ético-estético-moral fica relativizado e 
desorientado, posto que não há tempo hábil para uma identificação salutar e edificante com 
algo, com uma tradição. Dessa toada verte uma racional sensação de que a humanidade 
tornou-se mais pobre de experiências formativas e comunicáveis (erfharung). Perdeu-se o 
sentido da oralidade, daquilo que é transmitido por palavras, nas entrelinhas do tempo, pela 
tra-dicção. Nisso questiona Benjamin (1996, p. 115.): “qual o valor de todo nosso patrimônio 
cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?”. “Todo monumento à cultura é um 
monumento à barbárie”, afirma o mesmo pensador (BENJAMIN, 1996b, p. 225). 

Toda cultura traz consigo noções valorativas, tanto para si como para seus partícipes, do 
que lhe seja racionalmente viável e vantajoso. Nesse sentido é justo afirmar que todo juízo de 
valor é perspectivo e aquilo que se nomeia por cultura é o campo de forças e/ou de embates 
entre tais perspectivas. E é por esse prisma de afirmações, contradições, esquivas, rupturas, 
olhares míopes e (re)invenções que a possibilidade de uma experiência educativa 
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heterotópica pode acontecer para além daquela Educação biopolítica, posto que, por um lado, 
ao lidar (brigar) com diversas perspectivas de conhecimento ou de olhares acerca de um 
objeto e, por outro, ao se ter noção de que em todo modo de abordar e conhecer um dado fato 
ou objeto existem atos de sub-repção – um canto da sereia, uma fraude ou um modo escravo 
de valoração – novos processos de subjetivação podem transbordar e contribuírem para a 
diminuição tanto do pensamento e da forma de pensar hegemônica e da angústia de muita 
vezes não tê-la para aplacar o mal-estar de viver o desamparo do sentido universal, da palavra 
de ordem, da ética e da estética suprema. Eis a “nova barbárie”. A expressão e o trabalho a 
partir das contradições ou complexidades do ser humano que impedem que em tal ser se 
fixem idealizações reducionistas. Uma revolta contra tudo aquilo que quer impor suas formas 
e privar o sujeito da experiência ou do exercício da liberdade para além do ressentimento.  

Em linhas gerais destaca-se que o confessar de uma nova barbárie, de uma pobreza de 
experiência crítico-formativas da sociedade ocidental contemporânea e o salientar da 
importância do mal-entendido nos processos educativos propiciam o delinear de espaços e 
atitudes que podem escapar ou revirar em si mesmos os intentos de uma Educação biopolítica. 
Sobretudo, seus intentos utópicos de buscar conteúdos e tipos humanos ideais. Nesse sentido 
conclui-se que uma educação heterotópica seja bem mais favorável a uma experiência 
educativa do que os experimentos educacionais que atuam em prol de encontrar e dispor o 
homem certo no lugar certo, visto que o espaço de uma “nova barbárie” denota uma ontologia 
crítica de nós mesmos, uma crítica permanente de nosso ser histórico, uma atitude 
experimental feita por meio daquilo que dizemos, pensamos e fazemos. Ou seja, um 
movimento reflexivo junto daquilo que nos é apresentado como universal, necessário e 
obrigatório. 
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OUTRA BELEZA PARA ALÉM DO CAMINHO PISADO: UMA EST-ÉTICA 
EM “9 LUAS” 

Sérgio de Oliveira Santos1 
 

Não é o fim de nada é só o fim de tudo que fomos nós. 
Herbert Vianna 

 
“9 luas” é um dos mais consagrados discos da banda Paralamas do Sucesso. Banda esta 

que dispensa comentários por trabalhos inenarráveis no cenário musical nacional e que nesse 
trabalho alcançou, segundo diversos críticos, uma maturidade sensível e empolgante. Para 
além de sua sonoridade percussiva e harmônica desconcertante, 9 luas traz uma polissemia de 
lugares da qual jorram travessias que rasgam tempos e abrem possibilidades est-éticas. 

O século XXI é o lugar do desamparo global em um Império que não exclui ninguém. 
Se durante séculos os exercícios de poderes e saberes manifestaram-se vertical e isoladamente 
definidos, o que conduzia o ser humano a comprometer-se com certo legado cultural, na 
contemporaneidade, devido a horizontalidade de uma multiplicidade sobrepostas de 
perspectivas de valores, esse comprometimento ético-estético-moral fica relativizado e 
desorientado, posto que não há tempo hábil para uma identificação salutar e edificante com 
algo, com uma tradição. Não raro, nessa balbúrdia e mixórdia de perspectiva impregnadas de 
medo, fraqueza e hedonismo, aquelas figuras que eram para servir e proteger escravizam e 
desamparam. Aqueles que eram para representar os interesses do povo cuidam de seus 
próprios interesses. Aqueles que dizem semear o amor disseminam o ódio. Aqueles que eram 
para educar e (se) libertar, agonizam, ressentem, morrem e fazem morrer. 

Um contraponto a tal desorientação e a total ausência de hegemonia de valores na 
sociedade ocidental contemporânea são os valores e as tramas empreendidos pelo sistema 
capitalista. O acúmulo e a circulação de mercadorias e o lucro tornaram-se o principal espaço 
de confirmação (ou veridicção, numa acepção foucaultiana) do sucesso ou não de um ato 
humano. Ocorre que, a partir das tramas econômicas que lhes fogem a compreensão e 
controle, bem como, da obsolescência programada daquilo que produz e consome, o ser 
humano contemporâneo ocidental é lançado numa corrida incessante que não lhe permite sair 
do lugar. Cada dia mais lhe falta de algo. Dia após dia, apesar de ter mais dinheiro do que 
outrora, reina nele a sensação de estar mais pobre e infeliz. Porém, vive-se a esperança de que 
tudo um dia vai mudar ou que tal situação já esteja mudando. Afinal, vive-se numa enxurrada 
de informações e descobertas que alimentam essa perspectiva utópica. Eis o rosto atordoado, 
descompassado e cansado do capitão da indústria. 

 
Eu às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Eu 
não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. É quando 

                                                           
1 Psicólogo. Doutorando em Educação pela Unesp – Rio Claro - SP. E-mail: sergio.dialogando@hotmail.com 
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eu me encontro perdido nas coisas que eu criei. E eu não sei. Eu não vejo 
além de fumaça o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. Ah, Eu 
acordo pr'á trabalhar. Eu durmo p'rá trabalhar. Eu corro pr'á trabalhar... 
Eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer... 
(VALLE, VALLE, 1996a). 

 
Tem-se que o empobrecimento da experiência de estar vivo – caracterizada por um 

sentimento de pertença ao presente e, nele, ter tempo para ser ao invés de apenas ter de fazer, tal 
como abalizam as lamúrias do capitão da indústria, trazidas no excerto supra – ou as mudanças 
na caracterização e função da tradição ou legado cultural, seja devido à horizontalidade dos 
valores ético-estético-morais ou pelo predomínio da ótica capitalista, disseminam processos de 
subjetivação que, com raras exceções, figuram em consentir ou não com os preceitos capitalistas 
ou sucumbir num profundo niilismo, o que resulta em posturas descomedidas de subserviência, 
ressentimento e apatia. E assim caminham pelo caminho pisado... 

 
Da cama p'ro banho, do banho p'rá sala O sono persiste, o sol já não tarda. 
A vida insiste em servir um velho ritual que sempre serve a tantos outros. O 
mesmo pão comido aos poucos... Se senta e abre o jornal, tudo parece 
normal: um dia a menos, um crime a mais, no fundo, no fundo, no fundo 
tanto faz. E já é hora de vestir o velho paletó surrado e caminhar sobre o 
caminho pisado que conduz rumo à batalha que inicia a cada dia - 
conseguir um lugar p'rá sentar e sonhar na lotação. E é tudo igual, igual, 
igual... No fim dos dias úteis há os dias inúteis que não bastam p'rá lembrar 
ou p'rá esquecer de quem se é. O ar pesado nesse bairro pesado, em plena 
barra pesada, a mão pesada vem oferecer e conta os trocados 
contando vantagem e toma uma bola... começa a viagem. E enquanto não 
chegar a velha hora que inicia cada dia em várias partes da cidade, 
por lazer ou rebeldia a mão pesada se abrirá oferecendo a garantia barata 
de que tudo vai mudar e é tudo igual, igual, igual... (VIANNA, H. 1996b). 

 
Desse modo, limitado nas possibilidades de trato da angústia que o estrutura e perpassa 

sua existência, a ponto de encontrar-se absorvido numa ótica de produção e alcance de 
objetivos heteronômicos, o ser humano ocidental contemporâneo firma-se, grosso modo, em 
dois processos: implosão de si ou explosão do outro. Atravessados pela intensidade de 
princípios como autoconservação ou narcisismo, os processos de subjetivação tornaram-se 
predominantemente destrutivos e os elos, fins ou utopias que uniam as pessoas estão cada vez 
mais esgarçados e frágeis. Perdidos e desamparados... sem poder respirar. 

 
Quando anoiteceu nenhuma luz na nossa casa se acendeu. Aonde você 
estava? Aonde estava eu? Se tudo parecia nada, ainda assim o nada era 
mais do que o que você deixou no fim. Quando aconteceu, quando algo em 
que a gente acreditava se perdeu... Por onde você andava? Por que não me 
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socorreu? Não é o fim do mundo é só o fim de tudo que fomos nós. Sem 
flutuar e sem tocar o fundo. Sempre sós. (VIANNA, H. 1996c). 

 
Ocorre que os atos humanos ou cada singular vida humana é o momento decisivo de um 

espaço. Momento resultante de muitos ventos históricos que ainda movem moinhos com seus 
valores, crenças e areias oriundas de cidades pacientemente destruídas pelo tempo. Sempre 
haverá possibilidades de resistência, de mudança, de surpresa, pois o trágico ladeia a Vida e a 
mantém em movimento. A Vida é sempre superação. 

 
Eu quis querer o que o vento não leva pra que o vento só levasse o que eu 
não quero. Eu quis amar o que o tempo não muda pra que quem eu amo não 
mudasse nunca. Eu quis prever o futuro, consertar o passado, calculando os 
riscos bem devagar, ponderado, perfeitamente equilibrado. Até que num dia 
qualquer eu vi que alguma coisa mudara. Trocaram os nomes das ruas e as 
pessoas tinham outras caras. No céu havia nove luas e nunca mais encontrei 
minha casa. (VIANNA, H. 1996d). 

 
A Vida não se encaixa em nenhuma maquinação humana. A vida humana é um 

exercício, uma arte, uma ética, uma est-ética. Sendo assim, seja você! 
 

Vai sempre ter alguém com mais dinheiro, mais respeito, mais ou menos 
tudo o que se pode ter. Vai sempre sobrar, faltar alguma coisa. Somos 
imperfeitos e o que falta cega pro que já se tem. Eu não te completo, Você 
não me basta, mas é lindo o gesto de se oferecer. O que eu quero nem 
sempre eu preciso, mas dê um sorriso quando me entender. Seja você, seja 
só você. (VIANNA, 1996e). 
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JOVENS LEITURAS E DIFERENTES TEMPORALIDADES 

Sérgio Luiz Alves da Rocha 1 
 
Apresento uma parte de uma pesquisa de doutorado (2007-2010), com a leitura como 

seu tema, discutindo-o com professores e alunos de uma escola pública de ensino médio. A 
leitura foi analisada como prática cultural, realizada em diferentes suportes, sujeita a 
diferentes gestos, espaços e hábitos e, logo, sujeita a diferentes apropriações e avaliações, 
acentuando a impossibilidade de abordá-la de forma abstrata, universal.  

Organizei um conjunto de falas a partir de uma indicação de Grant McCraken (2003) 
que, ao analisar o significado simbólico dos bens, afirma que os grupos humanos devem lidar 
com um problema da relação entre o ideal e o real. Os grupos estruturam-se ao redor de 
determinados valores que representam o que seria a expressão de uma existência ideal. O 
comportamento concreto dos membros de um grupo é balizado pela tentativa de concretizar 
tais ideais.  

Como forma de lidar com o drama do eventual descolamento o ideal e o real, a partir da 
percepção de que alguns dos ideais projetados são de difícil realização, um grupo pode 
deslocá-los, removendo-os da vida cotidiana, ao mesmo tempo, tornando-os tangíveis, 
mantendo-os assim a salvo (McCRAKEN, 2003).  

As ideias de McCraken nos fornecem uma chave interessante para agrupar algumas 
falas dos sujeitos da pesquisa. Alguns deles, ao refletirem de modo negativo sobre sua 
implicação com aquilo que entendiam como leitura, acabaram por compor um quadro que, ora 
remetia a um momento de suas vidas no qual as práticas de leitura tinham maior relevância, 
ou, ora apontavam para a superação das dificuldades em um tempo a ser constituído.  

 
O passado de ouro 

  
Durante a realização das entrevistas nos deparamos com um conjunto de falas dos 

alunos que expressaram o sentimento de que havia uma diferença entre o seu tempo de ensino 
fundamental e o momento em que viviam no ensino médio. Para eles houve maior estímulo à 
leitura na etapa anterior de escolarização, nas escolas da rede pública municipal. Esse foi um 
momento em suas vidas onde a leitura ocupou um papel de destaque. 

A aluna Samanta queixou-se da falta de estímulo por parte dos professores de sua atual 
escola. Na escola municipal de ensino fundamental onde estudara “os professores (...) sempre 
falavam: — ‘Olha (...) estou lendo esse livro. Achei interessante’. Ou quando era pesquisa: — 
‘Olha tem esse site, vocês podem achar isso’. Lá eles usavam muito o livro”. 

Samantha comenta aspectos distintos daquilo que ocorria em sua escola e que ela não vê 
como características de sua escola atual. Em sua outra escola os professores comentavam 
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sobre os livros que estavam lendo, livros de caráter geral, que eles indicavam aos alunos por 
acharem “interessantes”. Mas, ao lado do interesse geral, ela cita as indicações mais voltadas 
para os conteúdos escolares. Vemos nesse caso, dois aspectos. De um lado, havia referências 
à indicação de parte dos professores de material disponível na Internet, ampliando-se a 
questão daquilo que deve ser considerado como leitura. De outro, a indicação de que o livro 
didático era mais utilizado em sua antiga escola do que na atual. 

A aluna Marcela manifesta opinião similar sobre a existência de uma diferença entre o 
momento em que estudava na rede municipal de ensino e seu ingresso na rede estadual de 
ensino. Ela comenta que no ensino médio há “muita falta de incentivo à leitura”. Quando ela 
cursava a 9ª série “[...] a gente era convidado para o professor liberar, para a gente ir lá na 
biblioteca pegar um livro emprestado para a gente poder ler.”  

Das falas dessas alunas depreende-se que, para eles, os comentários e ações mais 
pontuais das escolas acabavam por estimular a consolidação da frequência da realização da 
leitura de livros impressos que se tornava uma prática cotidiana onde o aluno “passava o dia 
lendo”. 

 
A leitura como prática existente 

 
É possível observar outras falas que apontam para a existência da leitura no espaço 

escolar. Iniciarei comentando a entrevista feita com Marise, a bibliotecária da escola. Marise 
afirmou que o número de empréstimos realizados pelos alunos girava em torno de 250 livros 
por mês, considerando-o um número elevado. Ela cita esses números, mas, logo na sequência 
de sua fala, estabelece uma restrição inicial a eles afirmando que “[...] se você for colocar o 
número de leitores são poucos. Porque são sempre os mesmos que trazem, levam, trazem, 
voltam, entendeu?” 

Ainda que a possibilidade de que muitos dos leitores da biblioteca sejam leitores 
habituais ou extensivos (CAVALO e CHARTIER, 2002), a fala de Marise e os números por 
ela apresentados chamaram a minha atenção. Obviamente que no contexto mais amplo de 
uma reflexão sobre a leitura realizada do ponto de vista quantitativo, os números citados por 
ela podem parecer irrelevantes. Mas várias mediações devem ser pensadas em relação e esse 
ponto, entre elas o fato da biblioteca funcionar plenamente apenas no turno da manhã, 
depender de trabalho de funcionários que são em sua maior parte readaptados, que veem o 
leitor como um inimigo, pois lhes dão trabalho, etc. Assim, os 200/250 livros retirados por 
mês são exclusivamente retirados no turno da manhã. De um lado, esses valores são realmente 
baixos, se levarmos em consideração que é durante o período em que estão na escola que os 
jovens mais leem (AMORIM, 2008). Mas, o dado quantitativo não deve nos afastar de outras 
importantes reflexões. 

Em primeiro lugar, eles mostram que há sim leitores que elegem o livro impresso como 
suporte privilegiado. Um segundo aspecto importante que também surgiu na entrevista com 
Marise é que devemos pensar que nem todos os leitores que vão à biblioteca retiram livros na 
forma de empréstimo, pois as vezes o leitor não leva emprestado. Em terceiro lugar, temos de 
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pensar que as pessoas também vão à biblioteca para ler outros suportes. A própria Marise nos 
conta que havia, principalmente as segundas-feiras, grande procura por parte dos alunos dos 
exemplares de jornal e de gibis. Em último lugar, é a consideração de que as diferentes 
práticas de leitura podem ocorrer em outros espaços que não a biblioteca.  

 
Os futuros leitores 

 
Outro conjunto de falas sobre a questão da leitura, foi aquele em que os sujeitos da 

pesquisa projetaram a leitura como uma prática a ser efetivada em um tempo por vir. Aqui 
aparece a necessidade de que a leitura seja uma prática efetivamente presente, reconhecendo 
sua força como valor, principalmente no espaço escolar. 

Durante a realização da pesquisa, em uma de minhas aulas, vi Michel lendo um livro 
intitulado O Reino de Deus, do Pastor Silas Malafaia. Conversei com ele rapidamente sobre as 
sua relação com a leitura e falei que estava realizando uma pesquisa sobre o tema, 
convidando-o a participar.  

Na ocasião da entrevista Michel me confirmou o que havia me dito quando eu o vi 
lendo o livro em sala de aula: ele não gostava muito de ler. Entretanto, ao longo da entrevista 
ele afirmou que ler é bom, embora existam pessoas que não gostem de ler. Continuando a 
falar sobre a leitura Michel expos a sua opinião ao afirmar o valor positivo da leitura no 
desenvolvimento da fala. Quem não lê “[…] quando pega para ler a primeira vez fica 
gaguejando, é um constrangimento para ela mesmo. Eu vou ler agora para desenvolver a 
minha leitura”. A Leitura aqui aparece associada com capacidade para decifrar com 
desenvoltura o escrito em voz alta e aos possíveis constrangimentos sociais que a inabilidade 
em produzi-la podem gerar.  

O tempo futuro também surge quando os professores avaliam o tema da obrigatoriedade 
da leitura, citado pelos professores Fábio, de matemática, e Hélcio, de Artes Visuais. Ambos 
apontam a leitura obrigatória como estratégia a ser adotada pela escola para forçar os alunos a 
ler, recuperando sua experiência como alunos e projetando aquilo que eles vivenciaram como 
proposta de valorização da leitura.  

Nessas falas, embora seja reconhecido algum valor a algumas das leituras levadas à 
efeito pelos alunos, aponta-se para a realização de uma leitura mais elevada, de certa forma 
superior, em um tempo futuro. 

 
Considerações Finais 

 
O cotidiano escolar é rico, múltiplo e contraditório, resistindo as explicações fáceis, as 

dicotomias rígidas e as teorizações muito genéricas. A escola está inserida em uma gama de 
relações com outros espaços sociais. Os sujeitos que nela circulam, também habitam outros 
espaços, configurando suas ações na tensão entre eles. Isto exige do pesquisador um esforço 
para recuperar algo dessa natureza sempre fugidia e precária do cotidiano escolar. 
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Na escola em que a pesquisa foi realizada há leitores de livros, de revistas, de gibis, de 
jornal, que leem no computador, entre outros suportes de leitura. Há livros que circulam nas 
mochilas, nas bolsas e que, mesmo irrompendo no cotidiano da escola, não se dão a ver. 
Parece menos importante ficarmos acentuando a ideia de que o jovem não lê, do que estarmos 
atentos aos momentos em que essa experiência de alguma forma se manifesta para dela 
podermos nos aproveitar. E esses momentos são múltiplos.  

 
Referências 
 
AMORIM, Galeno (Org.). Retratos da leitura no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial: Instituto Pró-
Livro, 2008. 
 
CAVALO, Guglielmo ; CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ociedental. São Paulo: 
Ática, 2002. 2 v. 
 
CHARTIER, Roger. CHARTIER, Roger. A ordem dos livros. Leitores, autores e bibliotecas na 
Europa entre os séculos XIV e XVIII. Brasília: Universidade de Brasília, 1994. 
 
_______. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo: 
Editora UNESP, 1998. 
 
______. Os desafios da escrita. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 
 
MCCRAKEN, Grant.Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das 
atividades de consumo. Rio de Janeiro: MAUAD, 2003. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3050 

UM EXERCÍCIO DE LETRAMENTO BALIZADO NAS QUESTÕES 
FUNDACIONAIS DA PRÁXIS EDUCATIVA: UMA EXPERIÊNCIA EM UMA 

ESCOLA FEDERAL DE ENSINO 

Sheila Cristina Monteiro Matos1 
 
Este trabalho tem como objetivo relatar as dimensões do Projeto Brasilidade, que foi 

consolidado em uma turma de segundo ano do ensino fundamental, em uma escola federal no 
ano de 2012. 

As atividades foram realizadas com 23 alunos, regularmente matriculados nessa escola. 
Essas atividades foram interdisciplinares, duraram 10 meses e tiveram como áreas de 
confluência: Artes, Educação Física e núcleo comum. 

Como procedimentos metodológicos, realizamos pesquisa bibliográfica, observações 
participantes e anotações de campo. 

 
A educação integral, as práticas pedagógicas e o letramento 

 
Partindo de uma concepção de sociedade igualitária, não diferenciando a educação 

emanada para a burguesia ou para a classe dos trabalhadores, Bakunin (2003) sinalizava que a 
criança deveria receber uma educação física, manual e intelectual. 

Em sua visão, o ensino integral seria o grande aliado na busca da consolidação da 
liberdade das classes trabalhadoras. 

 
A instrução deve ser igual em todos os graus para todos, por conseguinte, 
deve ser integral, quer dizer, deve preparar as crianças de ambos os sexos 
tanto para a vida do trabalho, visando que todos possam chegar a ser pessoas 
completas (BAKUNIN, 2003, p. 78). 

 
Tal ideia se aproxima daquela atualmente conceituada como educação integral, que se 

entende como um processo de formação humana que abrange desenvolver as capacidades 
físicas, psicológicas, intelectuais, morais do indivíduo (COELHO; MENEZES, 2007). 

Por sua vez, Cavaliere (2002, p. 268) aborda que a educação integral é uma “fonte a 
mais de inspiração coletiva de uma escola pública que possa ter […] um papel relevante na 
instauração de uma sociedade democrática”. Nesse contexto, as práticas pedagógicas são um 
meio significativo para a implementação de uma práxis política que conduz o indivíduo a 
potencializar sua aprendizagem e inserir na sociedade. 

Não obstante, são significativas as interpretações de Rios (2005), que assevera que não 
adianta apenas vislumbrar ações em prol da qualidade na educação se o professor ainda 
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desenvolve a rotina de ações educativas de forma distante de uma reflexão crítica e 
transformadora. 

Nesse raciocínio, valorizamos as contribuições de Tardif (2002), que entende que as 
práticas pedagógicas são oriundas de um saber plural. Assim, o saber docente é amalgamado 
por saberes profissionais, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. 
Essa construção é eminentemente social, buscando promover um diálogo entre a formação 
docente e as próprias práticas pedagógicas. 

Nesse diálogo, surge o letramento, como processo que afeta a língua e o pensamento 
(GOULART, 2006). Para Soares (2002), o letramento se desenvolve sob o pressuposto de que 
indivíduos que dominam o uso da leitura e da escrita têm as habilidades e atitudes necessárias 
para uma participação ativa e competente em situações em que práticas de leitura e/ou escrita 
têm função essencial. Esses indivíduos mantêm com os outros e com o mundo que os cercam 
formas de interação, atitudes, competências discursivas e cognitivas, que lhes conferem um 
determinado e diferenciado estado ou condição de inserção em uma sociedade letrada. A 
prática do letramento sugestiona trabalhar com o cotidiano do indivíduo descortinando 
enunciações de discursos hegemônicos que atrapalham uma aprendizagem pautada na 
formação digna e cidadã do indivíduo. 

Considerando que a avaliação do nível de letramento da população é um reflexo das 
práticas sociais da leitura e da escrita de que indivíduos se apropriam (SOARES, 2001), que 
“a atividade linguageira revela um sujeito, situado em um momento social, cultural e 
histórico, que fala (a alguém) de um determinado lugar, status social” (MAGALHÃES, 2005, 
p. 82) e que o letramento interfere em todo o sistema de valores do sujeito, durante toda sua 
vida, estando ligado ao seu amadurecimento e ao seu contexto social (SENNA, 2007), 
interpretamos que são as práticas pedagógicas que capacitam tal percepção de mundo. 

Nesse enfoque, é indispensável ao docente legitimar essa práxis no processo de 
letramento, sendo o elemento-chave na formação de sujeitos letrados. A seguir, será 
apresentado como se buscou isso por meio do Projeto Brasilidade. 

 
O Projeto Brasilidade 

 
Este projeto se concretizou em um período de aproximadamente um ano e atendeu 

alunos da faixa etária de 7 e 8 anos, que ainda estavam iniciando suas atividades na cultura 
escolar, bem como na aprendizagem do repertório de leitura e da escrita. 

Focamos nossa análise nas práticas pedagógicas que denotassem o uso da escrita e da 
leitura como ferramentas que desenvolveriam a autonomia do aluno. 

Deixamos claro, na 1ª reunião com coordenadores e supervisores do Segmento, que 
faríamos esse projeto com a colaboração dos professores que atuavam nas áreas de 
confluência do núcleo comum: Artes, Educação Física e Música, convergindo para educação 
integral. 

Associamos o entendimento político-filosófico da palavra Brasilidade como todo um 
emaranhado de conteúdos curriculares e extracurriculares que retratam os vários aspectos da 
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nossa configuração histórica como brasileiros, que emerge por meio dos aspectos sociais, 
culturais, identitários, psicológicos e políticos. 

Procuramos encaminhar a rotina dos trabalhos em sala a partir da reflexão conceitual, 
paralelamente à contextualização dos conteúdos propriamente formais, dando sentido coletivo 
aos assuntos. 

A rodinha, ponto inicial dos diálogos, sempre marcada por debates calorosos entre os 
alunos do 2º ano, retroalimentou nossa prática docente cotidianamente. 

A introdução dos conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Geo-história 
foi concebida em constante interdisciplinaridade. Uma temática sobre cultura indígena era 
deleitada tanto em estratégias que iam desde a oralidade à manipulação de objetos concretos 
dos índios, perpassando pela produção textual. 

Ainda víamos essa temática se desdobrando por problematizações matemáticas: 
números, quantidades, cálculo mental e jogos. Assegurávamos, assim, uma docência que 
compreendia o despertar do aluno para o conhecimento, atrelando uma didática propositiva 
com os conteúdos historicamente acumulados em nossa sociedade. Delimitando, vamos 
enfocar o projeto nas dimensões da Língua Portuguesa e na Matemática. 

As atividades desenvolvidas em Língua Portuguesa tinham como objetivo propor a língua 
materna de forma contextualizada. Exploramos diferentes gêneros textuais, construindo novas 
narrativas e variando o uso da escrita no mundo letrado. 

Em sala de aula, foram utilizadas várias estratégias, como: dinâmicas de apresentação 
de alunos; bingo de letras, palavras e nomes; caça-palavras; substituindo símbolos; 
entrevistas; reconto de histórias; cruzadinhas; forca; leitura silenciosa e continuada; músicas; 
poemas matemáticos; autoditado; relatos pessoais e orais; textos problemas; escrita 
espontânea; confecção de cartões; construção de acróstico coletivo; e escritos sobre atividades 
de passeio. 

O Acompanhamento e Avaliação tiveram perspectiva processual. Foram considerados 
os seguintes aspectos: frequência, participação, atenção, e como os alunos se apropriavam do 
sistema de escrita alfabética. 

No que tange aos resultados alcançados, os alunos apresentaram melhoras significativas 
no entendimento dos aspectos de linguísticos da escrita, diminuindo aglutinações e 
segmentações. Passaram a ter mais interesse nas infinidades de textos que circulam em nossas 
práticas sociais. 

Para Matemática, propomos atividades que denotavam situações-problemas do 
cotidiano dos alunos, colaborando para que eles significativamente as apropriassem. 

As estratégias englobavam a discussão e resolução desses problemas, utilizando 
material de contagem e jogos que permitiam ao aluno refletir suas hipóteses matemáticas. 

O acompanhamento e a avaliação também se consolidaram de forma processual por 
meio da observação dos trabalhos realizados em grupo (participação e empenho). Observamos 
como os alunos se apropriaram do sistema de numeração decimal através da análise das 
potencialidades sobre como lidar com algoritmos e procedimentos operatórios. Os resultados 
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puderam ser verificados quando os alunos iniciaram a consolidação do conceito de números, 
aplicando-os em variadas situações. 

 
Considerações finais 

 
Em síntese, sinalizamos uma interlocução positiva acerca dos pressupostos de educação 

integral forjando as práticas pedagógicas em sala de aula. 
Além dessa interlocução verificada, apontamos que as atividades de escrita e leitura, 

bem como as recreativas, foram sistematicamente desenvolvidas a partir dos conceitos que 
desencadeiam responsabilidade, amadurecimento, comprometimento com um ser 
historicamente situado em seu tempo. 
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NARRATIVAS DO TRABALHO DOCENTE DE PSICOLOGIA NAS 
LICENCIATURAS: IMPASSES E RUPTURAS 

Sheila Daniela Medeiros dos Santos1 
 
No Brasil contemporâneo, o trabalho docente de Psicologia nas Licenciaturas inscreve-

se em meio a três problemáticas centrais: a primeira, refere-se às transformações que estão 
ocorrendo no mundo do trabalho devido à nova configuração que o capitalismo vem 
assumindo nas últimas décadas, no que diz respeito à sua estrutura produtiva e ao seu 
universo de ideários e valores (ANTUNES, 2008); a segunda, aponta para uma série de 
“reformas” que afirmam-se sob a hegemonia das concepções neoliberais e redefinem o papel 
do Estado na sua relação com a educação, conduzindo a processos variados de privatização e 
precarização da profissionalização docente (CHAUÍ, 1999; FREITAS, 2003, 2007); e a 
terceira, inscreve-se em meio às condições políticas e aos mecanismos ideológicos que 
afastam amplas parcelas de estudantes de graduação dos processos de formação para a 
docência. 

Essas problemáticas, no quadro atual da luta política e da produção do conhecimento, 
incitam entidades organizativas (ANFOPE, ANPED, ANPAE, entre outras)2 e teóricos da 
educação (FREITAS, 2000; KUENZER, 1998; SAVIANI, 1996; entre outros), a realizarem 
análises que apontam os (des)caminhos das políticas de formação de professores e identificam 
os mecanismos de superação das determinações impostas pelos organismos internacionais na 
tarefa insistente de subordinar o campo da educação e da profissionalização docente aos 
ditames neoliberais e aos processos de reestruturação capitalista em curso. 

Nesse cenário, considerando que o trabalho docente de Psicologia nas Licenciaturas 
coloca em pauta inquietações e reflexões concernentes ao ensino de Psicologia na formação 
de professores, às complexas relações entre Psicologia e Educação e, ainda, à problemática da 
crescente desvalorização das licenciaturas ante os bacharelados, a presente pesquisa objetiva 
analisar as relações do trabalho docente de Psicologia nas Licenciaturas, aprofundando o 
estudo sobre o modo como os papéis sociais desses docentes são construídos e negociados 
nessas relações. 

Para efetivar esse estudo realizou-se observações, de fevereiro a julho de 2010, em uma 
universidade particular situada em um município da região de Campinas-SP. As observações 
das situações recorrentes e/ou peculiares que ocorreram na instituição, bem como as 
entrevistas e as conversas informais com os atores sociais envolvidos no processo da 
pesquisa, foram registradas em diários de campo. 

A opção por uma universidade particular justifica-se não apenas pelo fato da 
precarização do trabalho docente repercutir de forma ainda mais acentuada nas instituições de 

                                                           
1 Doutora em Educação - UNICAMP e Docente da FE-UFG, Goiânia - GO. Email: sheiladmsantos@gmail.com. 
2 ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação; ANPED – Associação de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação; ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração da Educação. 
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ensino superior da rede privada quando comparada às instituições superiores da rede pública, 
mas também devido às transformações relativas ao processo de expansão dessas instituições 
no Brasil a partir de 1990. 

Os principais pontos de ancoragem dessa pesquisa estão pautados na perspectiva 
histórico-cultural em Psicologia, cujo principal representante é Vigotski. Por conseguinte, 
convém enfatizar que os pilares básicos do pensamento de Vigotski (2004) se sustentam no 
materialismo histórico e dialético de Marx e Engels (2007). 

As análises do material empírico a partir desse referencial teórico revelaram que os 
docentes de Psicologia nas Licenciaturas vivenciam uma realidade extenuante marcada pela 
desvalorização social do lugar que ocupam no contexto educativo em tempos de inovação 
tecnológica; pela precarização do trabalho; pelo aumento do emprego informal e dos contratos 
temporários; pela desregulamentação da legislação trabalhista; pelas terceirizações e venda de 
serviços; pelo desemprego estrutural; pela primazia dos interesses individuais em detrimento 
aos interesses coletivos; pela ênfase na competição e na meritocracia baseada em avaliações e 
exames; e pela fragilização do poder sindical e dos movimentos sociais. 

Todos esses elementos impactantes mostram que nas tensões da cotidianidade paradoxal 
do trabalho docente, tecida e materializada nas/pelas relações sociais, emergem complexos 
movimentos que ora contribuem para manter a hegemonia burguesa no campo educacional, 
ora produzem embates e rupturas frente ao universo ideológico e pós-moderno. Em 
consequência disso, nota-se a emergência em compreender o movimento de dialeticidade de 
dois elementos que compõem uma unidade de contrários, o significado e o sentido, ao 
conceber os papéis sociais dos docentes de Psicologia na práxis educativa. 

Nesse ponto é imprescindível considerar, de acordo com Vigotski (2009), que enquanto 
o significado possui em sua essência certo grau de estabilidade que se refere à generalização e 
ao estabelecimento das práticas sociais humanas, sendo atribuído convencionalmente pela 
sociedade, o sentido exprime a relação pessoal, porém, de natureza social, que o homem 
mantém com este significado. Como o sentido provém da experiência coletiva da humanidade 
e emerge nas/das práticas sociais efetivas, com o tempo, pode modificar o significado 
instituído nas situações concretas. Trata-se de uma relação dialética em que o significado 
pode alterar o sentido, ao mesmo tempo em que o sentido pode alterar o significado. Portanto, 
os papéis sociais desempenhados pelos professores de Psicologia nas Licenciaturas vão se 
constituindo, se fixando e/ou se transformando no emaranhado de relações sociais. 

Assim, na conjuntura da globalização e das reformas neoliberais, se o significado do 
papel de professor fixado socialmente for apenas o de propiciar condições precárias de 
trabalho e de formação inicial e continuada – o que descaracterizaria a práxis educativa, 
comprometendo a qualidade do ensino –, e o sentido da função social atribuída ao professor 
expressar as ações concretas de um profissional que deve lutar pela garantia de condições de 
trabalho e remuneração dignas; buscar a elevação da qualidade da educação referenciada 
socialmente sem resvalar no ecletismo; ansiar veementemente pela gestão democrática dos 
processos educativos e formativos; e assumir a responsabilidade política e social na 
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construção de um projeto de formação emancipatória, haverá a cisão entre esse sentido, ainda 
que seja utópico, e o significado imposto pela ordem social vigente. 

Em função do exposto, torna-se premente elencar alguns aspectos balizadores essenciais 
no intuito de promover transformações nesse panorama: compreender o sentido sócio-político 
da práxis educativa; problematizar as circunstâncias históricas, culturais, políticas e 
econômicas que envolvem a profissionalização docente em Psicologia; enfatizar a construção 
e a consolidação da identidade profissional docente; e, ainda, desvelar as ideologias tácitas 
que marcam o trabalho docente de Psicologia nas Licenciaturas, como a tendência à 
naturalização dos fenômenos psicológicos e a concepção técnica e de neutralidade da prática 
profissional. 

Portanto, compreender a natureza do trabalho docente de Psicologia nas Licenciaturas 
constitui um desafio, pois o discurso neoliberal, segundo Duarte (2008), expressão ideológica 
do momento atual, direciona as análises da realidade para a superfície dos fenômenos sociais, 
dificultando a compreensão do modo como se configura a exploração do homem pelo homem 
e fazendo desaparecer o sujeito concreto e histórico. No entanto, o trabalho docente que luta 
para superar a alienação não depende apenas das condições subjetivas, mas depende, 
sobretudo, das condições objetivas concretas de trabalho social que fazem a mediação entre 
uma esfera e outra. 

Essa análise nos motiva a pensar sobre o trabalho docente de Psicologia como mais uma 
possibilidade de mediação dos interesses das classes populares e de grande parte da população 
que, no mundo contemporâneo, vive em condições de miséria extrema. Por fim, o sinal de 
alerta, a exclusão social, é mais que suficiente para justificar a premência em criar propostas 
alternativas que apontem caminhos viáveis para a profissionalização docente e para 
construção de uma sociedade efetivamente democrática e não excludente. 
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VIOLÊNCIA, IMAGINÁRIO E EDUCAÇÃO ESCOLAR: CONCEPÇÕES, 
REALIDADES E DESAFIOS 

Sheila Daniela Medeiros dos Santos1 
 

A corrente impetuosa é chamada de violenta 
Mas o leito de rio que a contém 

Ninguém chama de violento. 
Berthold Brecht 

 
Nas últimas décadas, a problemática da violência nas escolas tem provocado no cenário 

brasileiro excessiva perplexidade, o que justifica o aumento considerável de debates e 
publicações acerca da temática em pauta. 

Nessa direção, estudos realizados por Abramovay e Rua (2002), Candau, Lucinda e 
Nascimento (2001), Guimarães (2005), Patto (2007), Pino (2007), Sposito (2002), dentre 
outros, têm promovido avanços significativos para a compreensão do fenômeno da violência 
nas escolas brasileiras. 

Apesar de esses estudos estarem fundamentados em bases epistemológicas distintas, há 
um aspecto que se apresenta de modo consensual: a dificuldade e o desafio em delimitar 
conceitualmente o termo violência. Isto porque, a concepção de violência revela 
explicitamente seu caráter polissêmico ao ser compreendida de diferentes formas nos 
distinguíveis períodos históricos da humanidade. Nesse sentido, o homem, em seus processos 
de significação, procura entendê-la e explicá-la em consonância com os valores e a ética de 
determinado contexto histórico e social. 

É importante enfatizar que, em um universo ideológico e pós-moderno capitalista, as 
implicações dessa assertiva acabam adquirindo particularidades nefastas, uma vez que estudos 
“pseudocientíficos”, os quais defendem posições inatistas acerca do fenômeno da violência, 
se disseminam veementemente, transformando o que é racional em irracional e o que é social 
em natural e individual. 

Essa problemática conduz a uma situação paradoxal, pois seguindo as proposições de 
Chauí (1998), de um lado, conclama-se contra a violência e a favor de imperativos morais e, 
de outro, produz-se explicações dissimuladas para a violência que acabam obstruindo a 
visibilidade e a compreensão do fenômeno em foco. É por esse motivo que, no panorama das 
produções teóricas acerca da violência nas escolas no Brasil, ainda há profundas lacunas a 
serem investigadas. 

Cumpre assinalar que a noção de violência neste artigo coaduna-se com a concepção 
defendida por Pino (2007) e Santos (2002) de que a violência não denota simplesmente a a 
infração da lei, mas exprime a negação e a contraversão das normas sociais, pelo fato de ser 
enleada pela ausência de limites compactuados socialmente. 
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De acordo com esses autores, a violência deve ser entendida no âmbito das relações 
sociais, de modo concreto e historicamente contextualizado, de tal forma que enfatize não 
apenas a sua configuração física, mas sobretudo, a sua natureza simbólica. 

Dentro desse quadro, partindo do pressuposto de que a violência implica 
intencionalidade, racionalidade e imprevisibilidade e, ainda, deixa marcas na linguagem 
(SANTOS, 2002), esta pesquisa, de cunho marcadamente teórico, objetiva circunscrever as 
bases epistemológicas que fundamentam a relação violência, linguagem e imaginário e seu 
impacto na educação escolar, tendo como referencial a perspectiva histórico-cultural em 
Psicologia (VIGOTSKI, 1997, 1999, 2009), ancorada na matriz marxista. 

Coerente com a linha de pensamento que orienta esse trabalho, o olhar sobre a 
violência, a linguagem e o imaginário, bem como sobre a educação, a escola e a criança, parte 
de uma concepção de homem e de sociedade que tem alguns pressupostos de base implícitos 
na forma de pensar os vários temas. Tais pressupostos podem ser brevemente sintetizados em 
três: 

 
1) o homem é um ser cultural, produto da atividade do trabalho, através da qual 

simultaneamente transforma a natureza para prover as suas necessidades básicas e 
transforma-se a si mesmo, desenvolvendo funções tipicamente humanas; 

2) A constituição do psiquismo humano não é de origem biológica, mas é produto da história 
social e cultural dos homens; 

3) Toda atividade humana é de natureza imaginária, podendo ser compreendida somente a 
partir do conceito de mediação semiótica fundado na teoria marxista da produção, cujos 
princípios basilares aparecem nas obras: Manuscritos de 1844 (MARX, 2004) e O Capital 
(MARX, 1996). 

 
Esses pressupostos, que sustentam a preocupação em dissolver as incongruências que 

impedem a compreensão do fenômeno da violência na escola/na sociedade e em reivindicar a 
acessão de investimentos em políticas públicas concretas, fazem irromper a seguinte 
premissa: a) se a violência deixa marcas na linguagem, b) e se a linguagem é produzida pelo 
imaginário (ao mesmo tempo em que o produz no contexto das relações sociais), c) então, 
pensar o fenômeno da violência requer não apenas o aprofundamento teórico dos termos 
violência, linguagem e imaginário, mas também o estabelecimento de novas relações entre 
eles. 

Mediante o exposto, a função da linguagem não é somente comunicar, mas é, enquanto 
atividade que historicamente surgiu na/da atividade coletiva do trabalho (DUARTE, 2004), 
sobretudo, representar simbolicamente. 

Já o imaginário, segundo Pino (2006), é uma instância que deve ser concebida na sua 
forma substantiva, e que expressa não somente o poder de criação do homem, mas também a 
esfera da produção imaginária, cuja base fundamental são as imagens humanas. Em suma, de 
acordo com esse autor, 
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[…] as produções imaginárias constituem um pré-requisito de toda produção 
humana, material e simbólica. Isto equivale a dizer que a atividade 
imaginária precede toda e qualquer outra forma de atividade humana de 
natureza criativa; o que permite afirmar que, em última instância, o 
imaginário é o que define a condição humana do homem (PINO, 2006, p. 
49). 

 
Portanto, os postulados básicos da perspectiva histórico-cultural em Psicologia, 

especificamente a tese marxista que introduz o conceito de imaginário como a pedra angular 
que designa o poder criador do ser humano ao produzir, através do trabalho, a cultura e a si 
mesmo, traz à tona a essencialidade e a existência de uma relação inextricável entre violência, 
linguagem e imaginário que impactam a educação escolar. 

A análise dessa relação adquire extrema relevância, sobretudo, por dois motivos: 
primeiro, porque a análise epistemológica dessa relação mostra ser a chave explicativa para a 
compreensão das raízes da violência que assolam o tecido social. Segundo, porque em tempos 
de desemprego estrutural e de formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas 
(ANTUNES, 1999), é impressionante a força com que crescem os programas e as reformas 
educacionais de inclusão social – desenvolvidos por organizações governamentais e não-
governamentais e financiados por Bancos Internacionais – que não concebem a educação 
como um direito de todos à apropriação teórica necessária para a mobilização da práxis, mas a 
definem, conforme observou Patto (2007), em chave assistencialista, cujo objetivo, permeado 
pelo processo de alienação característico da sociedade capitalista, é apenas ensinar noções de 
esporte, culinária, artesanato, pintura e dança, com o intuito de prevenir ou reduzir a 
violência. Desse modo, programas e reformas implementados nesse sentido, não passam de 
uma medida paliativa, uma vez que são desenvolvidos paralelamente à contínua degradação 
da vida humana. 

Nesse ínterim, as proposições de Vigotski (1997) apontam fundamentalmente para os 
seguintes aspectos: a violência é um predicativo da espécie humana que está atrelada e 
cerceada ao surgimento da cultura, bem como relacionada a transgressão das normas que 
determinam os limites das ações humanas nas instituições sociais; e, a violência, a linguagem 
e o imaginário são constructos que se defrontam e se entretecem, desvelando uma realidade 
enigmática e surrealista na escola, que expressam as condições de miséria humana e traduzem 
as ínfimas possibilidades de vida a que milhões de crianças e jovens, na sociedade 
contemporânea, estão brutalmente submetidos. 
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APRENDIZAGEM E MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE NO ENSINO 
SUPERIOR 

Shiderlene Vieira de Almeida1 
Marlene Lucia Holz Donel2 

 
Este trabalho visa contribuir com uma reflexão acerca do processo de aprendizagem e a 

matemática no ensino superior. Nesta perspectiva, a pesquisa tem como objeto de estudo a 
disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I lecionada nos cursos de engenharia de uma 
universidade pública federal do estado do Paraná. Tal disciplina foi escolhida pelo fato de 
apresentar um índice significativo de reprovações e de evasões por parte dos alunos. 

Embora os conteúdos trabalhados no contexto da matéria de Cálculo Diferencial e 
Integral I sejam imprescindíveis para a formação dos profissionais das engenharias, o 
insucesso dos discentes tomam indicadores alarmantes, sendo as dificuldades de 
aprendizagem na referida disciplina um motivo de estudo constante. 

Desta forma, este trabalho analisa o desempenho acadêmico na disciplina supracitada de 
alunos provenientes dos cursos de Engenharia, a saber: engenharia elétrica, engenharia de 
alimentos, engenharia da produção e engenharia ambiental. Por meio de uma análise 
quantitativa são caracterizados os índices de aprovação, reprovação, cancelamentos e as 
desistências efetuadas pelos alunos durante o período de 2011 a 2013. 

A partir dos dados coletados são tecidas considerações no que diz respeito as diferentes 
estratégias de ensino e aprendizagem que possam vir a contribuir para uma melhoria não só 
dos índices de aprovação, mas, sobretudo, para uma compreensão dos conceitos que 
envolvem a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. 

 
Fundamentando a pesquisa 

 
A aprendizagem da matemática, bem como sua dificuldade, é entendida neste trabalho 

sob a ótica piagetiana ou da Epistemologia Genética. O aprender, portanto, não se limita a 
uma simples memorização de regras e técnicas destituídas de significados para o sujeito, ao 
contrário, engendra mecanismos próprios do desenvolvimento das estruturas que possibilitam 
o conhecimento. 

Ao discutir sobre o desenvolvimento das estruturas cognitivas Piaget (1978) admite uma 
construção espontânea e gradual que compreende desde as organizações práticas, ou seja, 
sensório-motoras até as hipotético-dedutivas, relativas à lógica formal. Neste sentido, a 
aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento das estruturas lógico-matemáticas e é 
este último “[...] que constitui a condição preliminar evidente e necessária para o 
desenvolvimento escolar” (PIAGET, 1975, pág. 340). 
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Assis (2012) corrobora com esta ideia ressaltando que: 
 

[...] a aprendizagem dos conceitos matemáticos escolares depende das 
estruturas cognitivas que o aluno possui. Sendo assim, não há compreensão 
se os conteúdos programáticos não puderem ser assimilados pelos alunos, 
pois não correspondem às estruturas cognitivas de que ele dispõe. (ASSIS, 
2012, pág. 188).  

 
De acordo com a autora (ibid.), este argumento explicaria as constantes dificuldades de 

aprendizagem na matemática, bem como na compreensão dos conceitos inerentes a esta 
disciplina.  

Este fato não descarta a intervenção de outros fatores, porém, o foco deste trabalho está 
na explicação piagetiana acerca da construção do conhecimento lógico-matemático. 
Conhecimento este elaborado a partir das ações e relações que o sujeito é capaz de estabelecer 
na medida em que constantemente interage com seu meio físico e social.  

Desta forma, a matemática não se aprende por uma simples transmissão verbal. Trata-se 
de uma disciplina que exige a intervenção de mecanismos internos de desenvolvimento e, 
portanto, deve ter seu princípio nas ações do sujeito. 

Isto não significa que a aprendizagem da matemática no ensino superior deva estar 
pautada na lógica concreta, mas que a construção gradual do conhecimento lógico-
matemático seja levada em consideração, sobretudo, na disciplina de Cálculo Diferencial e 
Integral I. 

 
Apresentação e análise dos dados 
 

Os constantes fracassos dos alunos na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I 
serviram como um motivador para o desenvolvimento desta pesquisa. Para tanto, optou-se por 
um estudo quantitativo e os dados foram reunidos a partir da análise do sistema acadêmico da 
instituição e dos diários de classe dos professores que lecionaram a matéria em questão no 
período de 2011 a 2013. 

Com base no levantamento realizado nos quatro cursos de Engenharia – elétrica, 
produção, ambiental e de alimentos – os resultados, a seguir, puderam ser organizados. 

No recorte temporal já citado, foram efetuadas 923 matrículas por parte dos discentes 
na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. Deste universo, apenas 20.9.% foram 
aprovados. 

Um índice representativo correspondente a 22.2.% de acadêmicos solicitaram 
cancelamento da disciplina e as justificativas para tal pedido centram-se nos seguintes 
argumentos: a previsão de uma provável reprovação e o interesse consequente de não reduzir 
o coeficiente de rendimento acadêmico. 

O total de reprovados atingiu um índice de 55.7.%. Vale ressaltar que deste índice, 
67% foram reprovados por nota e 33% reprovaram por nota e falta. 
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Considerando a média de reprovação por curso, temos a seguinte situação: Engenharia 
Elétrica - 69.4%; Engenharia de Alimentos - 56%; Engenharia de Produção - 50.4%; 
Engenharia Ambiental - 48.9%. 

Outro aspecto importante observado na base de dados do sistema acadêmico é que do 
total de universitários ingressantes no período de 2011 a 2013, apenas 23.30% estão com a 
disciplina regularizada em nível curricular. Isto significa que 76.7% ainda tem dependência na 
disciplina. Deste universo de alunos com dependência, 26.31% já constam como desistentes 
do curso. 

Neste contexto, evidenciam-se os índices preocupantes quanto ao desempenho dos 
acadêmicos na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I e isto não só pelo fato de haver 
reprovações, mas também por engendrar desistências e, consequentemente, as evasões dos 
cursos. 

 
Considerações finais 

 
A partir da análise dos dados coletados pode-se inferir que a disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral I requer uma atenção especial por parte dos professores e das 
instituições de ensino superior no Brasil. 

Há que se rever não só a concepção de aprendizagem e de desenvolvimento do próprio 
sujeito, mas também a concepção de ensino do professor, sobretudo dos métodos utilizados 
no contexto das aulas de matemática. 

Na perspectiva teórica adotada neste estudo, deve-se privilegiar um aluno ativo e um 
professor que saiba problematizar situações que sejam significativas. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de realizar um trabalho diferenciado que supere 
as dificuldades de aprendizagem e principalmente que vá além da abordagem tradicional, 
passiva, de conteúdo pronto e acabado, o que não possibilita o estímulo e o uso do 
raciocínio, da reflexão e que não favorece a construção de conhecimento por parte do sujeito. 

Em suma, ressalta-se a necessidade de compreender a natureza das dificuldades 
apresentadas pelos discentes, bem como de intervir de forma eficaz para a superação destes 
índices significativos de reprovação na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. 

No âmbito deste estudo, foi possível mapear a realidade particular de uma universidade 
pública federal, entretanto, ampliar os limites desta pesquisa é imprescindível.  
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: DAS EXPRESSÕES MATEMÁTICAS 
PARA A ELABORAÇÃO DOS ENUNCIADOS 

Shiderlene Vieira de Almeida1 
Marlene Lucia Holz Donel2 

 
Partindo do pressuposto de que a aprendizagem dos conteúdos matemáticos não está 

limitada à simples memorização de técnicas e regras, o presente estudo visa contribuir para as 
diferentes estratégias de ensino e aprendizagem no contexto das aulas de matemática no 
ensino fundamental. 

Há tempos que pesquisadores se preocupam com a aprendizagem da matemática bem 
como com as dificuldades inerentes para aprender os conceitos envolvidos nesta disciplina. 

Piaget, já nos anos de 1970, afirmava que os insucessos dos alunos com relação à 
matemática “[...] decorrem essencialmente do fato de se principiar pela linguagem 
(acompanhada de desenhos, de ações fictícias ou narradas, etc.) ao invés de o fazer pela ação 
real e material” (PIAGET, 1972, pág. 59). 

Neste sentido, a matemática nos primeiros anos do ensino fundamental deveria ser 
trabalhada em uma perspectiva construtivista, privilegiando as ações dos sujeitos, as relações 
que podem estabelecer e, sobretudo, a compreensão e a construção gradativa dos conceitos 
matemáticos. 

De acordo com Taxa e Fini (2005) “para aprender matemática não bastam treinamento, 
exercícios e transmissão de informações. A aprendizagem de regras e o treino de sinais 
convencionais sem a devida compreensão têm sido um dos grandes erros do ensino da 
disciplina em questão” (pág. 176). 

No âmbito desta pesquisa, a resolução de problemas foi escolhida por ser esta uma 
técnica amplamente trabalhada no cotidiano escolar. Entretanto, entende-se aqui que a 
resolução de problemas não deve se converter em um mero exercício de operações e, desta 
forma, foi proposta uma estratégia diferenciada de trabalho. 

A técnica ou situação experimental utilizada nesta pesquisa foi adaptada e está 
fundamentada nos trabalhos de Busquets Prat (1995). A autora enfatiza não só a necessidade 
de resolver problemas, mas também a importância de formulá-los, isto é, de pensar e de 
elaborar enunciados a partir de expressões numéricas específicas. Portanto, as situações 
trabalhadas exigem que o aluno “[...] organize a informação que ocasiona a expressão 
matemática oferecida” (BUSQUETS PRAT, 1995, pág. 26). 

A situação experimental consistiu, então, em apresentar para um grupo de alunos 
provenientes das séries iniciais do ensino fundamental de uma escola pública, três diferentes 
expressões matemáticas, tais como as elencadas a seguir: 
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a) Primeira situação: 4 + 5 = ? 
 

b) Segunda situação: 4 ? = 6 
 

c) Terceira situação: ? + 3 = 5 
 
Partindo destas expressões matemáticas os sujeitos foram solicitados a elaborar o 

enunciado dos problemas. Ressalta-se que esta elaboração foi desenvolvida individualmente 
durante as aulas de matemática. 

 
Análise e discussão dos dados 

 
Os dados coletados revelam que para a primeira situação - 4 + 5 = ? - os enunciados 

foram facilmente elaborados pelos alunos integrantes da pesquisa. Destaca-se, neste 
momento, que os problemas formulados muito se assemelharam àqueles apresentados no 
cotidiano da sala de aula. A seguir apresenta-se o exemplo de um dos sujeitos: 

 
• Marcio tinha durante uma semana 4 carrinhos. Na outra ele ganhou mais 5. Quantos 

carrinhos Marcio ficou? 
 
Pelo enunciado constata-se que a expressão matemática é, de fato, traduzida para a 

formulação do problema. Já a segunda situação - 4 ? = 6 - representou um grau de dificuldade 
maior. Foi difícil e morosa a formulação de um texto que, realmente, expressasse os números, 
conforme exemplos abaixo: 

 
• Minha mãe comprou 4 laranja e ? Abacaxi. Quantas frutas a mãe comprou? 

 
• Qual é o valor dessa conta? 

 
• Vou construir, tenho 4 tijolos, mas preciso de 6. Quantos faltam? 

 
Pelas soluções mencionadas, apenas a última reflete a expressão numérica em questão. 

No que diz respeito à terceira situação - ? + 3 = 5 - as dificuldades também persistiram. A 
seguir são apresentados dois exemplos: 

 
• Eu ganhei ? Bala de coco e 3 de abacaxi. Quantas balas eu ganhei? 

 
• José foi papai, sua esposa teve trigêmeos e já tinha mais filhos que no total é 5. Quantos 

filhos José tinha antes de nascer os trigêmeos? 
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Nota-se que o primeiro exemplo não traduz a expressão matemática. Em contrapartida, 
o segundo enunciado traz uma estrutura muito interessante, pois, não só expressa os números 
como também engendra a elaboração de uma “pequena história”.  

Resultados similares foram levantados pela pesquisadora BUSQUETS PRAT (1995), 
porém, ela ainda ressalta que muitos de seus sujeitos resolvem a expressão numérica 
apresentada, mas, não conseguem estruturar o enunciado do problema ou como a própria 
autora explica: “[...] é interessante constatar que uma vez que essas dificuldades tenham sido 
superadas no nível de cálculo aditivo, a mesma ordem de dificuldade reaparece quando se 
trata de formular um problema traduzindo verbalmente, [...] as situações expressadas com 
signos aritméticos" (pág. 25). 

Ao trabalhar com estas situações em sala de aula, pôde-se constatar o quanto os alunos 
possuem dificuldades em elaborar estes enunciados partindo de uma expressão numérica. 
Durante a coleta de dados, os sujeitos argumentavam que não tinham a rotina de resolver 
problemas da forma como estava sendo proposta e que era “bem diferente do problema da 
professora”. Foi necessário, em alguns momentos, encorajá-los a buscar uma resolução e, de 
certa forma, encorajá-los a fazer algo diferente do habitual. 

 
Tecendo considerações 

 
Ao propor uma pesquisa desta natureza, objetivou-se não só diagnosticar se os alunos 

pesquisados resolveriam de forma eficaz as situações propostas, mas, a ideia, acima de tudo, 
centrou-se no fato de se pensar em estratégias diferenciadas para se trabalhar nas aulas de 
matemática. 

O comum quando se aborda a resolução de problemas em sala é a apresentação do 
enunciado e a solicitação de seu resultado. Contudo, por que não inverter este processo? Por 
que não dar a oportunidade para o aluno trabalhar com diversos contextos e com formas de 
representações significativas e diferenciadas? 

Ou como enfatiza Busquets Prat (1995): “as conclusões [...] nos conduzem a colocar em 
evidência e considerar o caráter interdisciplinar da formulação de problemas no qual, neste 
caso, vemos confluir a lógica, a matemática e a linguística” (pág. 27). 

Sendo assim, os resultados deste estudo revelam a importância de se trabalhar com 
estratégias de ensino e aprendizagem diversificadas, primando, sobretudo, para um processo 
de compreensão acerca dos conteúdos matemáticos e não uma simples reprodução de técnicas 
e regras. 
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LETRAMENTO LITERÁRIO 
O LUGAR DO RECONTO NAS PRÁTICAS ESCOLARES 

Silmara Regina Colombo1 
 

Introdução 
 
Considerando que a essência do ensino de linguagem sejam as práticas de leitura e 

escrita, e estando ambas intimamente ligadas mesmo sendo independentes, defende-se nesse 
estudo o trabalho integrado dessas habilidades objetivando resultados expressivos na 
reconstrução de sentidos do texto literário dirigido a alunos do 5º ano do EF (Ensino 
Fundamental). 

Foram tomadas como corpus de análise as produções textuais de duas turmas de uma 
escola pública de Sertãozinho-SP, acompanhadas pelos mesmos professores durante dois anos 
consecutivos, sendo o 4º e o 5º do EF, em 2013 e 2014 respectivamente. As atividades 
realizadas nesse período corroboram com o que propõe Geraldi (2006) sobre a produção de 
textos semanais que permitam a comparação avaliativa do progresso do aluno como escritor. 

Em O texto na sala de aula, Geraldi (2006) apresenta sugestões práticas para o 
desenvolvimento de atividades de acordo com a concepção interacionista da linguagem, para 
isso parte do texto como unidade de aprendizagem, considerando que “[...] sem o texto não é 
possível estudá-lo. E sem estudar textos, ninguém aprende a produzi-los” (GERALDI, 2006, 
p. 73).  

Possenti, assim como Geraldi, também considera o texto lido e escrito pelo aluno como 
essencial para sua aprendizagem: “Como aprendemos a escrever? Escrevendo e lendo, e 
sendo corrigidos, e reescrevendo, e tendo nossos textos lidos e comentados muitas vezes, com 
uma frequência semelhante à frequência da fala e das correções da fala” (POSSENTI, 1996, 
p.48). 

De acordo com Possenti (1996), ao terminar o EF o aluno deve ser capaz de ler 
produtivamente textos variados (jornalísticos, técnicos, divulgação científica), e 
principalmente, literatura; bem como escrever sem traumas textos argumentativos, 
informativos, cartas, narrativas, etc. A esse amplo leque de práticas de escrita 
acrescentaremos o reconto a partir de leitura compartilhada, atividade geralmente 
desvalorizada se comparada à produção do texto autoral, mas que tem seu lugar legítimo entre 
as ações didáticas para o ensino de leitura e escrita. 

A obra lida pela professora e recontada pelos alunos foi Chapeuzinho Amarelo, escrita 
por Chico Buarque de Holanda em 1979 e ilustrada por Ziraldo em 1997. Esse livro-poema 
traz uma releitura do conto Chapeuzinho Vermelho. 

Vale ressaltar que a escolha não foi aleatória, deveu-se ao fato de alguns trechos dessa 
obra integrarem o LD (livro didático) adotado nessa escola dentro do PNLD (Programa 
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Nacional do Livro Didático), cujas atividades propostas servirão de parâmetro comparativo 
entre a reconstrução das ideias a partir do LD e sob a ótica das próprias crianças que incluem 
suas experiências e conhecimentos no reconto escrito. 

 
Literatura didatizada 

 
Ziraldo já declarou que discorda das interpretações propostas na escola para seus textos, 

pois entende que o efeito literário construído pelo autor se desintegra na leitura analítica 
roubando o prazer da leitura (BRANDÃO; MARTINS, 2014). Não há como discordar de 
Ziraldo ao analisar o recorte de Chapeuzinho Amarelo do LD adotado. São oito páginas de 
atividades que propõem identificar título, autor, ilustrador, capa, contracapa, editora, edição, 
entre outros itens, por meio de questões específicas como Em sua opinião, quem é a menina 
da capa? Embora a resposta seja óbvia o Livro do Professor ainda orienta: Espera-se que o 
aluno diga que é o personagem da história. 

Há também uma leitura prévia com perguntas que levam o aluno a pensar como ele 
acha que é a história do livro. Em seguida vem o texto da contracapa e uma nova questão: 
Essas dicas combinam com suas anotações sobre a história? Se não combinam, mude-as. 
Brandão e Martins (2014, p.259) enfatizam que “a literatura não tem sido trabalhada 
literariamente na escola”, pelo contrário sua utilização didática destrói o efeito literário e 
impede a produção de mais de um sentido, como se observa na atividade descrita. 

São apresentados para leitura três trechos anteriores ao clímax da história, momento em 
que a menina supera o medo do lobo. A seguir vêm oito questões com respostas facilmente 
localizadas no texto, nenhuma que inquiete ou confronte posicionamentos, nada que permita 
ao aluno produzir o seu sentido para o que foi lido. “Entre o aluno/leitor e o autor 
apresentado, as interferências são tantas [...] que estreitam as possibilidades de leitura do 
aluno” (BRANDÃO; MARTINS, p.262). 

O que se busca aqui demonstrar é um contraponto a essas atividades do LD, a forma 
como se efetiva a criação de sentido a partir de uma leitura feita pelo professor. 

 
Leitura compartilhada 

 
A leitura pode ser dividida didaticamente em vários subprocessos que, embora sejam 

interdependentes, permitem que se privilegie em momentos distintos um ou outro, mantendo a 
atenção sobre os fatores que os determinam. Assim, em uma leitura feita pelo professor é 
possível enfatizar a construção da coerência temática, facilitando a identificação da ideia 
principal da história, já que exclui-se a dificuldade do leitor iniciante com o processamento 
lexical e sintático do texto (COSCARELLI, 2002). 

Outro fator a se considerar é que o aluno precisa de modelos para aprender a ler 
adequadamente um poema ou uma notícia de jornal. A leitura interpretativa feita pelo 
professor com diferentes ritmos, ênfases e entonação de vozes oferece esse modelo e auxilia 
na construção de sentidos. Essa significação partilhada é mediada pela leitura do professor, 
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porém, “não deve ser vista como ‘determinante’, mas como ‘construtiva’ na elaboração a 
atividade intramental” (NOGUEIRA, 1993, p.28). 

Ainda de acordo com Nogueira (1993), a atividade mediada dá origem à atividade 
voluntária, com o tempo esses processos serão internalizados e passarão a ocorrer sem a 
intervenção de outras pessoas. Corroborando com tais ideias referentes à autonomia leitora, 
Coscarelli (2002) destaca que o processamento lexical e sintático, que dificulta a construção 
de significado para o leitor aprendiz, são domínios que o leitor proficiente realiza 
rapidamente, por isso devem ser estimulados. 

Assim reafirma-se a importância da leitura compartilhada para que nesses momentos 
específicos “sobrem recursos cognitivos para os processos mais complexos envolvidos na 
construção do significado de partes maiores do texto” (COSCARELLI, 2002, p. 9) e o leitor 
iniciante possa inferir com base em outras leituras, vivências e realidades. Com isso o aluno 
será conduzido para além da assimilação passiva, interpretando, refazendo e reelaborando o 
que foi lido por meio do reconto. 

 
Reconto 
 

 
 

Figura 1 – (BUARQUE, 2005, p.23) 
                
A proposta de recontar a história, resultou em 41 textos diferentes, produzidos de 

acordo com as experiências de seus autores e suas maneiras de ler o mundo. Os alunos 
alteraram adjetivos, citaram novos medos, sintetizaram informações, enfatizaram o que lhes 
foi mais significativo. 
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Figura 2 – texto de V. 
 
Ao citar que “Chapeuzinho encarou o lobo”, V. se refere a uma ilustração e não ao texto 

verbal. O “lobo irritado” também é mostrado apenas nas ilustrações, o que deixa transparecer 
o quanto as imagens do livro foram significativas. 

 

 
 

Figura 3 – texto de N. 
 

 
 

Figura 4 – texto de J. 
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Chapeuzinho, que no livro fica enjoada, no texto de N. está entediada, palavra pouco 
usada por crianças mas que substituiu adequadamente a original, ressaltando o entendimento 
que a aluna fez da leitura. 

A expressão “olho a olho”, mais uma vez retoma as ilustrações e J. ainda traz um 
elemento que não pertence ao original, a moral da história, que resume a ideia principal do 
texto: a superação do medo. Outros dois textos também trouxeram a moral possivelmente 
exteriorizando um conhecimento relativo às fábulas, já que na história o lobo fala. 

 
Conclusão 

 
Observa-se uma interação do leitor em formação com o texto literário mais rica e 

produtiva no reconto que nas atividades do LD, onde o recorte prévio de interpretação, 
impede a construção de sentidos diferentes daquele estabelecido pelo autor do LD. 

Há várias outras maneiras produtivas de trabalho com o texto literário, a leitura 
compartilhada é apenas uma das formas possíveis de se isolar um dos subprocessos da leitura 
permitindo que o leitor iniciante se atenha às informações do texto sem a preocupação, neste 
momento, de decodificá-lo. 

Ziraldo afirma em uma frase famosa que “Ler é mais importante que estudar”, trazendo-
a para o contexto da análise apresentada o que se conclui é que o texto literário no LD está 
sendo estudado em sua estrutura e não lido para sua valorização estética, como deveria ser. 

Estamos diante de um impasse: os textos escolares, tão criticados nas cartilhas e livros 
de leitura, foram substituídos por fragmentos de textos literários, de acordo com critérios do 
PNLD, e agora são o novo alvo das críticas por não atenderem ainda à proposta de 
desenvolvimento estético e ampliação de horizontes por meio da literatura. Porém, extrapolar 
tais limitações é assunto para um outro artigo. 
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LEITORES SINGULARES, PRÁTICAS DE LEITURA ÀS MARGENS DA 
JOHN BOYD DUNLOP 

Silvana Dias Cardoso Pereira1 
David da Silva Pereira2 

 
Naquela época, eu relacionava tudo o que me 

acontecia com os livros que lia. E não errei muito ao 
relacionar aquela matilha de adultos, que ria 

despudoradamente, com os canibais que eu conhecia 
e temia das Mil e Uma Noites e dos Contos de 

Grimm. 
Elias Canetti 

 
A experiência da docência no ensino superior nos últimos três anos tem permitido o 

contato com alunos do curso de Pedagogia em instituição de ensino às margens da John Boyd 
Dunlop. Professores em formação com os quais a convivência tem-se tornado fonte de 
aprendizado e possibilidades antes não visitadas no campo da pesquisa em leitura, 
especialmente no que diz respeito às histórias de leitura – memórias – envolvendo o livro. 

Esse interesse pelas memórias de leitura é um pouco mais antigo. Vem das histórias 
ouvidas antes de dormir, quando criança, mas sem que as fontes jamais fossem reveladas, 
reconhecidas depois, já no mundo das letras. Também de leituras em que os autores fizeram 
referências diretas, intrigantes, apaixonadas pelos livros lidos e pelas situações todas 
envolvidas, particularmente Marcel Proust e Elias Canetti.  

A pesquisa – de caráter qualitativo - está centrada no leitor e sua relação com o livro e 
se utiliza de questionários abertos e entrevistas, considerando que as memórias vem pelo 
ouvir as histórias de quais livros foram lidos, quando, como, com quem, em que lugar, de que 
forma chegaram às mãos dentre outras tantas questões que poderão surgir: “Talvez não haja 
na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter 
deixado passar sem vivê-los, aqueles que passamos na companhia de um livro 
preferido.”(PROUST, 2011, 9) 

Assim como Marcel Proust, Elias Canetti e tantos outros autores que alcançaram 
notoriedade e expressaram sua relação com o livro, essa pesquisa almeja encontrar esses 
sentimentos em pessoas “comuns”, no “homem ordinário”, o aluno, a aluna que depende de 
subvenção do Estado para manter seu curso, que trabalha em subempregos durante o dia e vai 
à faculdade à noite, que sonha com a formação e novas possibilidades:  

 
[...]A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 

                                                           
1 Mestre em Educação, Unicamp, Campinas, São Paulo, silvana@unicamp.br 
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‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 
ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 
produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por 
uma ordem econômica dominante.(CERTAU, 1994, p.39)  

 
É no referencial teórico da Nova História Cultural que se vislumbra a possibilidade de 

olhar para o indivíduo e sua relação com livro e procurar compreender a apropriação feita, 
pois “cada leitor, cada espectador produz uma apropriação inventiva da obra ou do texto que 
recebe” (CHARTIER, 1999, p.19). Ainda:  

 
“Em primeiro lugar porque, para mim, tratar-se-á de sempre vincular o 
estudo dos textos, quaisquer que sejam, com o das formas que lhes conferem 
a própria existência e com aquele das apropriações que lhes proporcionam o 
sentido.[...] Não vamos incorrer no mesmo erro, esquecendo-nos de que o 
escrito é transmitido a seus leitores ou auditores por objetos ou vozes, cujas 
lógicas materiais e práticas precisamos entender.”3 

A pesquisa 
 
E para falar dessas práticas e leituras, a voz à pesquisa e ao que ela anseia por dizer. 

Foram pesquisados 17 alunos do 5º Semestre do curso de Pedagogia, que escreveram sobre 
suas experiências com a leitura em questionário aberto com seis perguntas sobre práticas de 
leitura que procuraram respostas para o gosto pela leitura, as primeiras ideias sobre o que 
pensam sobre leitura, onde, quando, como leem e, por fim, lembranças de livros lidos na 
escola e fora dela. Os questionários foram distribuidos para todos os alunos sem a 
obrigatoriedade de devolução, mas com a orientação de que seriam importantes para subsidiar 
o trabalho pedagógico e para conhecer um pouco sobre a leitura deles. Desses 17 alunos que 
devolveram o questionário, 16 são mulheres e apenas um homem.  

 
Você gosta de ler? 

 
Numa primeira análise, os questionários foram separados pela resposta à primeira 

pergunta: Você gosta de ler? 
 

1 – Você gosta de ler? 
 
SIM: 12 NÃO: 1 RESPOSTA DIFERENTE DE SIM E NÃO: 4 

 

                                                           
3 Lição inauguaral n.195 do Collège de France-Fayard, pronunciada por Roger Chartier, dia 11 de outubro de 
2007: http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n69/v24n69a02.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n69/v24n69a02.pdf
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Dos 12 alunos que responderam SIM, cinco complementaram as respostas com 
expressões como “gosto muito”, ‘adoro ler” ou já começaram a dar pistas das leituras feitas 
como: “Sim, livros de auto ajuda, bíblia, infantil (para meu filho de 4 anos).” “Sim, gosto 
muito de ler ainda mais se for romance.” “Adoro ler, principalmente romance como o de 
Danielle Steel, de Nora Roberts, Sidney Sheldon e tudo quanto for de literatura.” 

Os que deram respostas diferentes de SIM e NÃO, usaram expressões como “às vezes”, 
“mais ou menos, depende do tema”, “quando o livro me interessa, sim”, “mais ou menos”. 

O único a responder NÃO, justificou sua resposta na sua falta de compreensão do que 
lê: “Começo ler depois não sei o que tô lendo. Não entendo o que o texto quer dizer.”  

 
O que é leitura para você? 

 
Na segunda pergunda: O que é leitura para você? O aluno que respondeu que não 

gostava de ler, expressa seu entendimento de que “ler é entender o que o autor quer passar 
para o leitor”. Interessante que ele define leitura como exatamente aquilo que ele parece não 
conseguir fazer: “entender o que o texto quer dizer, o que o autor quer passar para o leitor”. 

A essa questão também responderam: “Quando você se dedica a compreender as 
gravuras, ou seja, códigos (letras, palavras)”, “momento de tranquilidade e reflexão”, “uma 
viagem de introspecção”, “é buscar informações, é ter um momento de reflexão e 
imaginação”, “leitura para mim é aquele bom livro que você escolhe e lhe dá prazer de ler”, 
“leitura é não simplesmente ler, mas compreender de fato o que se lê”, “tudo o que traz algum 
tipo de informação, contação, narração e também diversão”, “viajar dentro de uma historia”, 
“leitura é o caminho que se abre através das histórias escritas, relatos e vivências, o caminho 
de um amplo conhecimento e novas descobertas”, “refletir sobre o que está lendo, podendo 
comparar ou não com o cotidiano, sempre com pensamento crítico”, “leitura é uma porta que 
nos leva a diferentes lugares, épocas, é algo que nos permite viajar e conhecer coisas novas”. 

 
Onde você lê? 

 
Para a leitura, todo lugar é lugar. “Quando se trata de um livro, em casa. Na vida, 

sempre a gente se depara com textos, frases e informações em qualquer lugar; na rua, por 
exemplo.” Também aparecem a cama e o ar livre, a sala, o ônibus, os espaços da faculdade, o 
trabalho, o carro. 

 
Quando lê? 

 
Para o quando a leitura ocorre, também há semelhança nas respostas: quando há tempo, 

no horário do almoço, antes de dormir, quando há silêncio para maior concentração. 
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Como leem? 
 
As respostas para o quando leem desafiam o aprofundamento da pesquisa: “Não é fácil 

gostar de ler, primeiramente é importante ter a consciência de que saber ler não significa saber 
compreender. E este é o problema sério, tem que ler baixo e interpretaar como se estivesse 
conversando com o livro.”  

Mais uma: “Depende da leitura, algumas demandam maior tempo de reflexão (livros 
para crescimento espiritual, Bíblia), outras em ‘apenas uma sentada’ (literatura infanto-
juvenil, romances, comédias, crônicas).” 

 
Memórias de leitura 

 
Por fim, as memórias de leitura relatadas mostram as mais variadas leituras: O 

Fantasma do Tio Willian, A Pata da Gazela, Crônicas de José de Souza, O Pequeno Príncipe, 
Um Amor em Paris, Grávida aos 14, Carandiru, 50 Tons de Cinza, Saga Crepúsculo, A 
Cabana, Cartilha do A,B,C, Triste fim de Policarpo Quaresma, romances de Sidney Sheldon, 
Nora Roberts, Judith McNaught, Montanha Encantada, A menina que roubava livros, O 
vendedor de sonhos, O semeador de ideias, O Uraguai, O Sítio do Pica-pau amarelo, Dom 
Casmurro, Iracema, Os Lusíadas, Memórias Póstumas de Bras Cubas, O Guarani, O Caçador 
de Pipas, As Memórias do Livro, a Menina que não sabia ler, Querido John, O melhor de 
mim, Inverno em Kabul, O Auto da barca do inferno, A Moreninha, Antologia Poética de 
Vinícius de Moraes, O Vampiro que descobriu o Brasil, O diário secreto de Laura Palhares, O 
Senhor dos Anéis, O Hobbit, A Herança, Crônicas de Gelo e Fogo. 

E memórias não são apenas listas: “[...], mas um livro que me marcou que foi o 
primeiro que li na infância que minha mãe pegou na prefeitura para mim foi “A montanha 
encantada” de Maria José Dupré, que tenho até hoje e a Bíblia, por seus ensinamentos e 
conforto.”  

Por isso e muito mais que olhar para o leitor exige rigor metodológico e referencial 
teórico que abarque múltiplas possibilidades. Compreendê-lo e percebê-lo não é tarefa fácil. 
Assim é que aqui foram apresentados dados da pesquisa em sua gênese, com muito ainda a 
ser aprofundado. Com a certeza, no entanto de já contribuir para conhecer um pouco mais o 
leitor, quem quer que ele seja e onde quer que esteja. 
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA E O ENSINO DO ATO DE LER 

Silvana Paulina de Souza1 
 

Introdução  
 
Questões levantadas durante os estudos no mestrado provocaram-me inquietações que 

levaram à pesquisa voltada à apropriação da linguagem e sobre a apropriação do ato de ler 
durante o doutorado. A reflexão sobre minha prática como professora das séries iniciais 
também contribuiu e conduziu-me à reflexão sobre o processo de aquisição da língua e sobre 
os diversos fatores influenciadores não somente da escrita, mas também da leitura. Percebi 
nas discussões a relevância de se pensar sobre o aprendizado da leitura, atrelada ao estudo dos 
contextos educacionais que envolvem os alunos nas relações de ensino e de aprendizagem.  

A criança constitui-se como ser humano no confronto diário com a multiplicidade de 
ações e interações, na relação dialética entre a objetivação e a apropriação em que se constitui 
a dinâmica fundamental da historicidade humana. Na sala de aula, espaço social privilegiado 
para reunião de diferentes realidades, com possibilidades de interlocuções que considerem as 
crianças e suas relações, em sua atividade educativa, devem ser criadas condições para a 
apropriação dos conhecimentos produzidos pela humanidade e para a objetivação dos alunos a 
fim de obter seu desenvolvimento. Neste estudo, o enfoque na linguagem humana, a palavra, 
se dá devido ao grande legado histórico-social que pode ser apropriado por meio dessa forma 
de conduta que tem a função de promover a comunicação humana. 

Fruto da linguagem humana, a palavra é aqui compreendida com base na Teoria 
Histórico-Cultural, sendo representada, em síntese, material (LURIA, 1979) e imaterialmente 
por signos linguísticos, portadora de significado construído dialogicamente nas relações 
sociais e constituindo-se em elemento mediador, com a função de instrumentalizar as 
representações mentais, comunicar, planejar, projetar, organizar e criar. Ela permite ao 
indivíduo o contato com o conhecimento histórico, a comunicação e o aprendizado, por meio 
da experiência do outro, e a atribuição de sentido ao escrito.  

Mediado pela palavra, o homem abstrai, generaliza, estabelece relações entre os objetos 
e suas ações, o que constitui o fenômeno do pensamento, forma superior de conduta 
mediadora das relações humanas entre si e com o meio, que no processo educativo atua no 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  

 
Ações de leitura 

 
Ante essas reflexões, despertou-me a necessidade de discutir a apropriação dos sentidos 

e a atribuição de significados à palavra, a partir da Atividade2 de leitura, ações de leitura. Ao 

                                                           
1Pedagoga, Mestre e Doutora em Educação pela FFC/UNESP – Marília, São Paulo. silvanapaulina@uol.com.br 
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estabelecer relações entre signo e significado evidencia-se a relação entre palavra e 
pensamento e, nesse sentido, pode-se retomar a fala de Luria (1979) e Vygotski (2001), 
considerando-se que cada palavra generalizada é um meio de formação de conceito. 

Por meio da palavra escrita, há a possibilidade de nos relacionarmos perceptivelmente 
por meio do registro gráfico, uma vez que sua imagem gera a representação mental; porém, 
segundo Luria, sua função vai além. 

 
A palavra tem outra função mais complexa: permite analisar os objetos, 
distinguir nestes as propriedades essenciais e relacioná-los a determinada 
categoria. Ela é o meio de abstração e generalização, reflete as profundas 
ligações e relações que os objetos do mundo exterior encobrem. Essa 
segunda função da palavra costuma ser designada pelo termo significado da 
palavra. (LURIA, 1979, p.19), (grifos do autor). 

 
Essa referência nos apresenta a palavra como um complexo sistema de relações e 

associações que a envolve, fruto da história humana, e que permite, por meio de sua análise, 
discriminar traços compositores de um objeto e relacioná-lo a uma categoria, ou seja, abstrair 
e generalizar. Assim, cada palavra é prenhe (BAKHTIN, 1997) de significações e flexível 
para adicionar conteúdos diferentes. Ela se desenvolve, sofre modificações e o seu emprego 
em determinada situação é fruto da seleção do conteúdo que lhe dará o sentido desejado 
dentro do contexto. 

Neste estudo, partimos do pressuposto vigotskiano que entende a linguagem como um 
processo de abstração e generalização que liberta o pensamento do contexto perceptual 
imediato, tornando o aluno capaz de recorrer às funções psicológicas e reorganizar a sua 
atividade consciente. Ao considerar o exposto, passei a relacionar os processos de ensino e 
aprendizagem para o desenvolvimento do pensamento com ações que o favorecessem.  

A partir dessas inquietações encontrei nas Estratégias de compreensão leitora – 
conhecimentos prévios, conexão, inferência e visualização (SOUZA, 2010) - a possibilidade 
de criação de contextos e modos motivadores para o ensino do ato de ler. Nas ações de 
aprendizagem organizadas intencionalmente a criança pensa em como aprende, como 
consegue compreender e toma consciência das diferentes formas de pensar. É preciso refletir 
em como ações estratégicas, intencionalmente organizadas para a atividade de leitura, 
constituem a aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento das crianças na escola. 

Por meio das ações metacognitivas, o aluno é provocado a pensar sobre o que lê, como 
e para quê lê, promove a compreensão do texto lido e a apropriação de seu conteúdo. Isso 
significa ensinar a criança a pensar e transferir esse conhecimento para a prática da leitura 
como uma ferramenta psicológica e avançar. 

                                                                                                                                                                                     
2 A palavra Atividade, que corresponde à “trabalho” categoria central no materialismo histórico-dialético, em 
alguns momentos do texto, refere-se à atividade humana com caráter objetal, ou seja, orientada a um fim por um 
objeto material ou como reflexo psíquico.  
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Dessa forma, é possível aumentar a compreensão sobre as estratégias utilizadas pela 
criança durante a busca de solução de tarefas relacionadas à atribuição de sentidos ao escrito. 
Um contexto planejado desenvolve o processo de apropriação da linguagem escrita, promove 
a aprendizagem significativa e o desenvolvimento das capacidades discursivas nas séries 
iniciais do ensino fundamental.  

Ações mediadoras organizadas intencionalmente permitem ao leitor o contato com 
conhecimento historicamente construído nas relações com o autor do texto lido, além do 
professor e dos demais alunos. Esta relação segue a lei geral de desenvolvimento 
(VYGOTSKI, 1995), segundo a qual o indivíduo mantém o contato com o social, o cultural e 
internaliza esses elementos de que se apropria. A dinâmica da lei geral do desenvolvimento 
aplica-se na compreensão de que os conteúdos são primeiramente formados na relação com o 
social para depois serem internalizados, promovendo o desenvolvimento da pessoa.  

Nossa prática revelou não apenas o entendimento de que o lugar de mediação cultural e 
de ações intencionalmente voltadas à apropriação e ao desenvolvimento das formas culturais e 
superiores de conduta é a escola, mas também o fato de que, para que isto se concretize, é 
necessária a atuação dos sujeitos que a integram. Nela, o professor assume o papel de 
mediador, viabilizando os modos para o aluno aprender, compreender e transformar a 
realidade. Nesse sentido, Libâneo (2007) enfatiza que é necessário pensar – estimular a 
capacidade de raciocínio e julgamento, melhorar a capacidade reflexiva e desenvolver as 
competências do pensar.  

No ensino intencionalmente voltado às “Estratégias de leitura” (SOUZA, 2010) para a 
formação da criança leitora propõe-se o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que vise 
à apropriação da capacidade de ler, desvelando os processos do pensar, para a compreensão 
do texto e das estratégias que se utilizam para entendê-lo. Nele, as ações do professor buscam 
promover a organização de situações que explicitem o que existe por trás da atitude leitora e 
os diferentes modos de ler. Por meio das estratégias de leitura objetiva-se ensinar o aluno a 
pensar e configurar estratégias a fim de que desenvolva atitudes leitoras com ações 
metacognitivas, para se tornar leitor autônomo.  

 
Considerações  

 
Ao compreender os textos e conhecer o processo do pensar, bons leitores são formados 

e são também capazes de utilizar esses recursos em diferentes momentos e textos. O 
compromisso do professor é auxiliar a criança na percepção de como ela pensa antes, durante 
e depois da leitura, o que se constitui em uma necessidade no ensino das ações de leitura e na 
apropriação da ação de ler.  

Ao compreendermos: a leitura como prática cultural, herança da humanidade e forma 
cultural de conduta (VIGOTSKY, 1995), a importância da organização intencional de um 
contexto propulsor de aprendizagens humanizadoras, a necessidade da participação consciente 
do aluno no processo, considerando a atividade da criança e sua capacidade de aprendizado, e 
reconhecermos a escola como espaço de vivências, de escolhas, de mediações, a fim de 
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empregar como ferramenta a linguagem humana, chegamos à conclusão de que leitura precisa 
ser ensinada por meio da mediação consciente do professor e de estratégias metacognitivas, 
dentro de um contexto pedagógico. A inserção do indivíduo em práticas de leitura exigidas 
pela atualidade, que mobiliza conhecimentos das diferentes áreas, depende da vida e cultura 
do grupo do qual participa.  
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
LEITURA EM QUESTÃO 

Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues1 
Danielle Loana Gonçalves de Souza2 

 
Introdução 

 
Este artigo apresenta dados e reflexões parciais que compõem pesquisa de mestrado, 

cujo objetivo foi investigar práticas de leitura de professores de Língua Portuguesa nos 
encontros de estudo denominados Sala do Educador3, em duas escolas da rede de ensino 
estadual no município de Pedra Preta - MT. O estudo investigou as práticas de leitura de 
professores de português, como elemento auxiliar na elaboração de projetos de intervenção, 
cuja finalidade era resolver problemas diagnosticados por eles no contexto escolar. 

Buscou-se analisar as práticas de leitura dentro da formação contínua, uma vez que este 
momento é destinado para discussões, reflexões e proposições acerca do cotidiano escolar. 
Neste sentido, considera-se a formação contínua como processo contínuo de conhecimento 
pelo que passa o profissional, neste caso, o professor. Entende-se, portanto, que este tipo de 
formação é aquela que fornece subsídios teóricos, metodológicos a partir de conhecimentos 
adquiridos na prática, os quais servirão de experiências para a construção de novos saberes. 

O conceito de formação que embasa a pesquisa está relacionado à formação autônoma, 
que ocorre em contextos diferentes e está relacionado ao conceito “desenvolvimento 
profissional” apontado por Marcelo (2009, p. 9), pois para ele tal conceito “se adéqua melhor 
à concepção de evolução e continuidade” que, “supera a tradicional justaposição entre 
formação inicial e formação contínua dos professores”. Para o autor outros conceitos são 
utilizados para se referir à formação docente: 

 
No nosso contexto podemos fazer referência a outras noções: formação 
permanente, formação contínua, formação em serviço, desenvolvimento de 
recursos humanos, aprendizagem ao longo da vida, cursos de reciclagem ou 
capacitação (BOLAM &McMAHON, 2004; TERIGI, 2007, apud 
MARCELO, 2009, p. 9) 

 

                                                           
1 Doutora em Educação pela PUC/SP. Professora adjunta do Departamento de Educação e do Programa de Pós-
graduação em Educação (UFMT/CUR) 
2 Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação (UFMT/CUR). Professora da rede 
estadual de Mato Grosso, atualmente coordenadora do Polo da UAB em Pedra Preta-MT. 
danielleloana@hotmail.com 
3 Projeto de formação contínua de professores implementado via política pública pela Secretaria deEstado de 
Educação de Mato Grosso (Seduc/MT).  
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Considera-se ainda a formação contínua como algo permanente que deve ocorrer 
durante toda a carreira do profissional do ensino e que a partir de suas práticas estabeleçam 
necessidades e elaborem ações de formação que contemplem a reflexão da prática para a 
própria prática, tendo como basefundamentos teóricos sólidos. Por conseguinte, esta ideia de 
movimento, de continuidade favorece o repensar a própria prática (RODRIGUES, 2004; 
PRATA-LINHARES, 2011). 

Outro ponto a ser destacado relaciona-se a formação contínua de professores centrada 
na escola, pois como afirma Prada (2008, p. 2) a escola é “espaço formador”, constituindo-se 
referencia por sua “natureza educativa e seus objetivos de mediar na construção de 
conhecimentos”. Assim sendo, a escola é o espaço ideal para se discutir os problemas e 
buscar de forma coletiva soluções para estes. 

 Justifica-se então a escolha do projeto Sala do Educador como local de observação, 
pois estes encontros, segundo a Secretaria de Estado de Educação, são destinados para 
reuniões coletivas onde os professores da rede estadual de Mato Grosso irão diagnosticar 
problemas do dia-a-dia escolar e desenvolver projetos de intervenção que sanem tais 
dificuldades (MATO GROSSO, 2010). 

Portanto, partindo dos conceitos elencados por (DEBESSE, apud GARCIA, 1999, p. 
20) considera-se que o termo formação possui algumas modalidades e apresenta 
possibilidades de organização para tal ação, neste caso, de acordo com Garcia a 
autoformação é o processo pelo qual o professor gere sozinho a aquisição de conhecimentos, 
o termo co-formação equivale estudos em grupo e entre pares, que desencadeia a troca de 
experiências para a atuação profissional. A heteroformação se dá por meio de cursos e 
palestras proferidos por algum profissional especialista da área, e por fim, apontamos para a 
formação por meio da pesquisa, que subsidia a prática, oferecendoelementos e dados que 
levam a reflexão do ato de ensinar. 

 
Esquema– Possibilidades de organização dos processos formativos 

 

 
 

Fonte: SOUZA, 2013. p. 63. 
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Nesta perspectiva, podemos ver a formação “como um processo de desenvolvimento e 
de estruturação da pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de 
possibilidades de aprendizagem, de experiência dos sujeitos” (GARCIA, 1999, p.19 – Grifos 
do autor). 

 
Práticas de leitura: algumas concepções teóricas 

 
Considera-se que as práticas de leitura são elementos constitutivos da autoformação do 

professor, pois por meio destas o profissional pode repensar sua experiências tendo como 
plano de fundo uma base teórica sólida, a qual se torna importante no desenvolvimento do 
professor como sujeito reflexivo e construtor de sua própria identidade. 

Neste caso, as leituras e discussões que ocorrem nos encontros de estudo fazem com 
que os professores produzam conhecimentos a partir da própria prática, para Rodrigues (2004, 
p.16,17) a formação contínua: 

 
deve ser concebida como potencialização dos saberes e habilidades docentes, 
de reflexão crítica acerca da realidade e análise das possibilidades de 
superação, pois a melhoria da prática somente pode ser alcançada mediante a 
crítica da própria prática, tendo a teoria como referência de análise.  

 
Logo, ser professor-leitor é elemento base na constituição de alunos leitores, pois de 

acordo com Versiani et. al. (2012, p. 41) “o processo de formação de leitores inclui sempre 
um mediador”, que para a autora pode ser professores e familiares, todavia, neste trabalho 
reiteramos que o objeto principal de análise é a leitura de professores. 

Diante de tais proposições é que colocamos o seguinte questionamento: as leituras na 
formação contínua (Sala do Educador) tem se constituído elemento auxiliar na resolução dos 
problemas do cotidiano escolar?  

 
Considerações sobre a pesquisa 

 
Investigar leitura de professores de português nos encontros de formação nos faz 

reconhecer a importância de tal ação na prática com os professores, por conseguinte, em sala 
de aula. A pesquisa relatada aqui de forma parcial está em fase de desenvolvimento e teve 
como sujeito dez professoras sendo nove de Língua Portuguesa, e uma pedagoga, as docentes 
atuam em duas escolas da rede de ensino estadual no município de Pedra Preta – MT. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que são características 
deste modelo flexibilidade. De acordo com Trivños (2008, p.140) “a flexibilidade para 
conduzir o processo da pesquisa deve ser um requisito essencial da mentalidade do 
investigador”. O que também não exime o pesquisador de ter subsídios teóricos que o oriente 
na coleta de dados, para o autor ser flexível não significa: 
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ausência de informação ampla sobre o assunto que estuda; pelo contrário, 
este conhecimento aprofundado do fenômeno, precisamente, lhe permitirá 
ampla visão do tópico e movimentação Intelectual adequada das 
circunstâncias que se apresentam. (TRIVIÑOS, 2008, p. 140) 

 
Nesta perspectiva o estudo qualitativo nos fornece subsídios para pesquisar o cotidiano 

escolar: 
 

O estudo da atividade humana na sua manifestação mais imediata – o existir 
e o fazer cotidiano – parece fundamental para compreender, não de forma 
dedutiva, mas de forma crítica, e reflexiva, o momento maior da reprodução 
e da transformação da realidade social. A importância do estudo da realidade 
do cotidiano escolar se coloca aí: no dia-a-dia da escola é o momento de 
concretização de uma série de pressupostos subjacentes à prática 
pedagógica, ao mesmo tempo que é momento e o lugar da experiência de 
socialização que envolve professores, diretor e alunos e assim por diante. 
(ANDRÉ, 2006, p. 39,40) 

 
Num contexto de mudanças significativas na educação como tem ocorrido nos últimos 

anos garantir a flexibilidade na condução de pesquisas educacionais são importantes para 
garantir uma investigação e interpretação que considere não apenas números, mas seres 
humanos em toda sua complexidade. Neste sentido “uma das grandes postulações da pesquisa 
qualitativa é a de sua atenção preferencialmente pelos pressupostos que servem de 
fundamento à vida das pessoas” (TRIVIÑOS, 2008, p. 130). Por isso, na pesquisa qualitativa 
o ser humano é analisado dentro de seu contexto, considerando todos os processos históricos 
que envolvem os sujeitos. 

 
Dessa perspectiva, tanto o objeto quanto o sujeito das ciências humanas e 
sociais não são dados, mas sim construídos, inseridos numa sociedade, numa 
cultura e numa linguagem. São, portanto, fruto de seu momento histórico e 
reconstrutores da realidade: só existe ciência que se pretende humana se esta, 
em seu âmago, jamais prescindir da dialogicidade. Para entender o homem 
não mais como um produto estanque, objeto de explicação, mas como um 
ser histórico e social, em processo, que se interroga constantemente, é 
preciso também um olhar processual para esse homem, um olhar que o 
perceba inclusive no incessante movimento e na multiplicidade que é a sua 
vida. (KRAMER, 1997, p.22) 

 
Por conseguinte, a pesquisa qualitativa me permite uma metodologia do tipo 

etnográfica, uma vez que à pesquisa deve ser abrangedora, neste sentido pode-se apontar para 
o que postula André (2001), “compreender e interpretar grande parte das questões e 
problemas da educação é preciso lançar mão de enfoques multi/inter/transdisciplinares e de 
tratamentos multidimensionais” (p. 53).  
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Convém ressaltar que a pesquisa do tipo etnográfica tem como foco principal questões 
da prática escolar, isto é, o “saber e fazer docente” (ANDRÉ, 2001, p.7), assim sendo 
investigar as ações e relações do dia-a-dia da prática escolar, tem finalidade de repensar os 
processos de formação e aperfeiçoamento docentes (ANDRÉ, 2001). 

Para desenvolver a pesquisa foram realizadas observações das reuniões de estudo 
focando os professores de língua portuguesa, participantes dos encontros, bem como as 
práticas de leituras que se efetivam nestes encontros. Analisou-se ainda as práticas de leitura 
que subsidiaram os projetos de intervenção. 

Para a coleta de dados procedemos comentrevistas semi-estruturadas, que decorreram 
por meio de roteiro flexível permitindo-nos realizar possíveis adaptações (LÜDKE; ANDRÉ, 
1986, apud CAVALLI, 2006, p. 365), portanto, justificamos tal escolha por nos permitir 
trabalhar com perguntas específicas, mas com liberdade de se expandir nos questionamentos, 
a fim de estabelecer diálogos com os sujeitos, cuja finalidade é levantar dados que esclareçam 
a complexidade da formação contínua. Para Lüdke e André apud Cavalli (2006, p. 365) “a 
entrevista representa nas Ciências Sociais um dos principais instrumentos de coleta de dados”, 
uma vez que: 

 
Possui caráter interativo, devido à reciprocidade entre quem pergunta e quem 
responde e serve como meio de aprofundamento de pontos levantados por 
outras técnicas de coleta de dados mais superficiais, permitindo correções, 
esclarecimentos, ganhando vida ao se iniciar o diálogo entre entrevistador e 
entrevistado (IDEM/IBIDEM) 

 
Durante as entrevistas questionamentos e dúvidas surgiam permitindo-nos estabelecer 

diálogos com os sujeitos, o que proporcionou partilhar de suas experiências e práticas de 
formação, o que favoreceu em alguns momentos a reformulação das perguntas, bem como das 
respostas fornecidas. Durante algumas transcrições, verificamos a necessidade de se voltar a 
campo, a fim de refazer alguns questionamentos para que os dados fossem coletados de forma 
a atender nossos objetivos. 

Foi feito ainda aplicação de questionário com dez docentes, para analisar e refletir sobre 
suas proposições e pensamentos acerca da formação contínua. Além de análise dos 
documentos e textos utilizados nas formações, pois utilizamos técnicas “que tradicionalmente 
são associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e a 
análise de documentos”. (ANDRÉ, 1995, p. 28) 

Para análise dos dados coletados durante o estudo optamos pelo método de pesquisa 
Materialista Histórico Dialético, uma vez que “no estudo de natureza dialética destacar-se-ão 
os aspectos históricos, as contradições, as causas etc.” (TRIVIÑOS, 2008, p.96).  

Neste sentido, consideramos para análise de dados aspectos sociais, históricos e 
contraditórios na aplicação de políticas de formação contínua, bem como na constituição do 
professo-leitor enquanto sujeito. 
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Do contexto de investigação pode-se caracterizar o seguinte: são duas escolas estaduais, 
que para o estudo nomeamos Escola A e Escola B, a fim de preservar a identidade das 
instituições e de seus professores e alunos. Ambas estão situadas em área centralizada,a 
Escola A atende Ensino Fundamental e Médio, sendo duas últimas fases do 3º Ciclo, e as três 
fases do Ensino Médio. Contudo, com a política de polarização das escolas pela Seduc-Mt 
caminha para extinção do ensino fundamental para os próximos anos. A Escola B atende do 
2º ao 3º Ciclo do Ensino Fundamental, no período diurno. À noite a escola trabalha com a 
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cada escola atende em média entre 900 e 
1.200 alunos. 

Com relação aos sujeitos, são oito mulheres, professoras de Língua Portuguesa, todas 
com habilitação para tal. Seis graduadas na UFMT e uma na Universidade de Rondonópolis 
(UNIR). Todas possuem especialização na área de atuação. A idade varia entre 26 e 51 anos, 
sendo cinco efetivas e três interinas. Com o decorrer dos estudos consideramos também 
pertinente envolver duas coordenadoras no processo de coleta de dados. 

O critério de escolha para as duas coordenadoras foi por serem responsáveis pela 
elaboração e execução do projeto de formação contínua nas escolas investigadas. Neste caso, 
uma optamos entrevistá-la pelo fato de ser graduada em Letras assim como as demais 
professoras, a segunda coordenadora entrevistada não seguiu ao critério de formação, mas por 
ser a única coordenadora do projeto no período vespertino, horário investigado. 

Já paraescolha das professoras sujeito o critério foi serem da área de linguagem, e 
participarem dos encontros de estudo. A opção por investigar professoras de língua 
portuguesa está no fato de acreditarmos que a este profissional sempre é atribuído maiores 
responsabilidades quando se fala no ensino da leitura escolar (não que os professores das 
demais disciplinas tenham que se eximir de tal tarefa). 

 Uma foi escolhida por ter desistido do projeto, e isto nos move a descobrir os porquês 
de tal desistência. Uma última professora nos instigou pelo fato de dar aulas em duas escolas 
da rede estadual e participar dos encontros em uma terceira escola, daí nos veio o 
questionamento, como diagnosticar problemas do cotidiano e discuti-lo em outro contexto? 

A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2011 eprimeiro e segundo semestre 
de 2012, nas duas escolas investigadas. Por questões como tempo disponível dos sujeitos as 
entrevistas começaram no primeiro semestre de 2012 e prosseguiram até o segundo semestre 
de 2012. 

Com relação aos nomes utilizados decidimos por atribuir nomes fictícios, a fim de 
preservar a identidade dos sujeitos. Portanto, os nomes dos sujeitos pertencentes à Escola A 
terão a inicial A e os nomes referentes à Escola B terão a inicial B. 

 
 

 

 

Quadro – 1: apresentação do número de sujeitos e nomes fictícios por escola 
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SUJEITOS DA PESQUISA 

ESCOLA A ESCOLA B 
1- ALICE 1- BIANCA 
2- ANA 2- BRUNA 
3- ALINE 3- BÁRBARA 
4- ARIELA 4- ANA BIA 
5- ANA BIA4 5- BELA 
6- AMANDA  

 
Fonte: SOUZA (2013) 

 
A análise documental teve como texto base a LDB (Lei 9.394/96), perpassando pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB)5, articula-se com a Lei complementar 50/98 (LOPEB), 
que define plano de carreira e piso salarial aos profissionais da educação no Estado. São base 
para a elaboração deste estudo ainda, a Lei 8.405/2005, que institui os CEFAPROs, e a Lei 
12.014/2009 que estabelece todos os funcionários das escolas como profissionais da 
educação, e, o documento oficial que implanta o projeto Sala do Educador nas escolas 
estaduais de Mato Grosso, isto é, o Parecer Orientativo (2011/2012) da SEDUC, bem como o 
documento Política de Formação dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso6. 

 
Leitura: concepções e conceitos 

 
Discutir o tema leitura nos traz em alguns momentos a sensação de estar sendo 

redundante diante de tantas pesquisas e apontamentos no meio educacional, todavia, pondera-
se que discutir a leitura de pessoas formadas e que de certo modo são protagonistas das ações 
de formação de leitores, isto é, os professores, nos apresenta como algo pertinente, pois é 
muito comum as discussões sobre leitura configurarem-se em torno dos alunos. 

Portanto, o que propomos neste texto é discutir o professor-leitor, isto é, as práticas de 
leitura de professores de língua portuguesa no contexto da formação contínua centrada na 
escola. 

                                                           
4 Esta professora é interina e trabalha nas duas escola investigadas, porém participa dos encontros de estudo em 
uma terceira escola, por isso nosso interesse em investigá-la. 
5 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 eregulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e 
pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. (disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao, acesso em: 11 de setembro de 2011). 
6 Este documento foi discutido e elaborado com a colaboração de professores, professoras, técnicos e técnicas da 
Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação Básica/SUFP e dos Cefapros, no período de 2004 
a 2010 (MATO GROSSO, 2010, p.2). 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao
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Autores como Brito (1998), Soares (2002), Kramer (2010), Versiani et. al. (2012), são 
modelos de pesquisas cujo foco está relacionado à leitura e ensino da leitura como 
instrumentode desenvolvimento cognitivo. 

E isso nos remete ao que diz Versiani et. al. (2012, p. 20) quando diz que “se queremos 
trabalhar com a leitura e a formação do leitor, precisamos, de imediato, descolar nosso 
pensamento do conceito de que só é possível ler a palavra escrita”. Para a autora, “quando 
abrimos a janela para ver como está o tempo lá fora, estamos lendo, interpretando sinais que 
nos ajudarão a decidir de que modo sairemos vestidos naquele dia” (IDEM/IBIDEM). 

Trata-se então de uma leitura que vai além da codificação/decodificação, mas uma 
leitura do mundo para o mundo, uma vez que antes de ler a palavra lemos o contexto que nos 
cerca (FREIRE, 1999, p.21). Logo: 

 
Ensinar a ler, portanto, não é apenas habilitar alguém a lidar com o código 
verbal escrito, decodificando letras, mas é, sobretudo, ensinar a ser – 
estimulando a capacidade de reflexão e valorizando a história de cada um, no 
processo de tornar-se sujeito, porque todos são capazes de ler e todos têm, na 
sua história pessoal, informações e experiências que sempre afetarão suas 
leituras, seu modo de ler e interpretar o mundo, os gestos e as palavras (ditas 
ou escritas) (VERSIANI, ET. AL., 2012, p. 20) 

 
Para esta autora o “processo da leitura, portanto, precede o ensino formal do letramento 

e da alfabetização” nesta perspectiva só escreve quem já internalizou a leitura, uma vez que a 
escrita “é uma expressão do que somos, do que pensamos: um registro do mundo que lemos” 
(IDEM/IBIDEM). 

Assim, pode-se apontar para o fato de que intrinsecamente relacionados ao ato de ler, 
interpretar e compreender o texto em todos os níveis de complexidade estáàalfabetização e 
letramento, pois estes dois processos são partes necessárias e constituintes na formação de um 
leitor competente (SOARES, 2002). 

Deste modo, letramento é o processo principal na constituição de um leitor proficiente e 
se antes a aprendizagem da leitura e escrita se dava por meio de codificação e decodificação 
dos signos lingüísticos e, aprender ler e escrever significava apenas dominar a técnica de 
copiar, atualmente isto já não é mais suficiente, uma vez que vivemos em uma “sociedade 
letrada” (IDEM). 

No que diz respeito à leitura informativa que ela não se resuma apenas aos livros 
paradidáticos ou livros de “autoajuda”, todavia, que ela seja “leitura deleite”, Barbosa e Souza 
(2006, p. 20), propiciadora de momentos prazerosos de contato com o universo cultural e 
literário, pelo qual poucos professores têm acesso.  

Neste caso, Antunes apud Barbosa e Souza (Idem) aponta para três funções na 
realização da leitura, isto é, “o ler parainformar-se, o ler para deleitar-se e o ler para entender 
asparticularidades da escrita”. 
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Considerações preliminares 
 
Para responder a questão norteadora solicitamos às professoras que nos respondessem 

se as leituras e discussões realizadas nos encontros de estudo denominados Sala do 
Educador estariam auxiliando-as nas questões de sala de aula. 

A partir das observações e entrevistas é possível afirmar de forma categórica que os 
encontros de formação contínua têm sido propiciadores de momentos de leitura e proposições 
acerca dos problemas enfrentados nos cotidiano escolar. 

Das dez professoras entrevistadas sete (Alice, Ariela, Ana, Amanda, Bárbara Bianca e 
Bela) disseram que as questões de sala de aula estão sim relacionadas aos estudos dos 
profissionais nos encontros de formação, todavia são temas como “indisciplina, aprendizagem 
do aluno, inclusão e interdisciplinaridade”, momento propício para “troca de idéias”, para 
proposições acerca da “área de atuação” também foram apontados como positivo na fala dos 
sujeitos.  

 
Quadro –2: Temas discutidos nos encontros de estudo 

 
Alice nós estamos é... Estudando textos sobre a interdisciplinaridade 
Ariela  Problemas de aluno como disciplina 
Ana Projeto voltado pra área 
Amanda Foco nos projetos de intervenção/ aprendizagem dos alunos 
Bárbara compartilhou reflexões acerca do tema inclusão  
Bianca Indisciplina dos alunos, como trabalhar com os alunos 
Bela Sala do Educador, momento propício para troca de idéias 

 
Fonte: SOUZA (2013) 

 
Bruna também foi bem categórica e afirmou que nem sempre as discussões e leituras 

estão diretamente relacionadas com seu trabalho em sala de aula de professora de português, 
segundo ela: “Às vezes sim, como foi o caso de ontem que nós realizamos um trabalho com 
poemas, então muitas vezes acontece, mas nem sempre”. Já Aline disse-me que as leituras e 
discussões não têm a auxiliado, como é possível averiguar na fala a seguir: 

 
Aline: Não... Não o ano passado a gente ficou metade do tempo lendo as 
OCs (Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso), não dava 
tempo, sabia-se que não daria tempo, era muita coisa porque nós tivemos 
que ler a apresentação e mais as partes específicas. (Entrevista concedida 
em 04/05/2012) 

 
Ana Bia relatou que as leituras e discussões não têm auxiliado a disciplina Língua 

Portuguesa diretamente, todavia, neste caso há um outro fator que também contribui para o 
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não aproveitamento dos encontros de estudo, uma vez que a professora leciona em nas duas 
escolas investigadas e participa dos encontros de formação numa terceira escola. 

 
Ana Bia: Na maioria das vezes não, porque... Esse ano mesmo, eu estou 
numa escola que é mais voltada pra educação infantil. E as temáticas estão 
mais voltadas para educação infantil, e não dentro do que eu trabalho, que 
seria a educação da criança a partir do 6º ano. (Entrevista concedida em 
24/06/2012) 

  
Tal dado demonstra que fazer os encontros de estudo em escola diferente da que se atua 

pode impossibilitar o professor discutir a própria prática.  
Neste sentido é possível afirma de forma preliminar que as leituras e discussões 

realizadas na Sala do Educador tem se constituído elemento auxiliar as práticas pedagógicas, 
portanto “o diálogo entre a leitura e prática pedagógica torna-se fundamental para a formação 
continuada do professor e fecundo pela inter-relação entre ambas” (CAVALLI, 2006, p. 369). 
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O QUE LEEM OS FORMADORES DE PROFESSORES? 

Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues1 
Renata Ribeiro Monteiro2 

Luci Gomes da Mata3 
 
Neste texto são apresentados dados de uma pesquisa realizada com professores da rede 

pública estadual no município de Rondonópolis, Mato Grosso, que trabalhavam coordenando 
a formação de outros docentes no próprio contexto escolar. Ao pesquisar as práticas de leitura 
realizadas pelos formadores de professores, objetivou-se identificar o tipo de material mais 
lido, a frequência e os critérios utilizados para a seleção dos textos. Assim, procedeu-se ao 
levantamento e, complementarmente, à análise de cunho qualitativo. 

Para a coleta de dados foi utilizado questionário preenchido por 30 coordenadores 
pedagógicos, o que corresponde à participação de 86,36% das escolas da rede estadual 
localizadas na zona urbana de Rondonópolis.  

 
Perfil dos coordenadores pedagógicos participantes da pesquisa 

 
Um dado inicial foi quanto à faixa etária dos coordenadores pedagógicos participantes 

da pesquisa. Como é possível observar, verifica-se que a maior parte dos profissionais tinha 
acima de 40 anos.  

 
Quadro 1 – Faixa etária dos coordenadores pedagógicos 

 
Idade Frequência 

26 a 28 anos 3 
31 a 39 anos 7 
40 a 49 anos 16 
50 a 53 anos 3 
Não respondeu 1 

Total 30 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
Dentre os 30 sujeitos, dez cursaram Magistério e um fez Técnico em Contabilidade. 

Esse dado pode ser relacionado com a faixa etária dos coordenadores visto que, em Mato 
Grosso, ambos os cursos foram extintos a partir de 1994, na rede pública de ensino; outros 12 
concluíram o Propedêutico e um não respondeu essa questão. 

                                                           
1 Doutora em Educação; Professora Associada da Universidade Federal de Mato Grosso. 
2 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação-UFMT/CUR; Professora da rede estadual de Mato Grosso.  
3 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação-UFMT/CUR; Professora da rede estadual de Mato Grosso. 
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Quanto à formação em nível superior, dentre os oito licenciados em Pedagogia, quatro 
cursaram na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sendo que os demais fizeram em 
instituições privadas. Em relação aos licenciados em Matemática, constatou-se que cinco 
cursaram na UFMT e os outros três em instituições particulares. Registre-se que um sujeito 
possuía duas licenciaturas (Pedagogia e Ciências Naturais e Matemática), ambas cursadas na 
UFMT. 

 
Quadro 2 – Escolaridade – Nível Superior 

 
Curso Frequência 

Pedagogia 8 
Matemática 8 
Letras 4 
Ciências Biológicas 4 
Geografia 3 
Pedagogia e Ciências Nat. e Matemática 1 
História 1 
Educação Artística/Música 1 

Total 30 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
 
Em se tratando de pós-graduação lato sensu, verificou-se que, dentre os 30 

coordenadores pesquisados, apenas seis sujeitos não possuíam título de especialista; outros 
chegaram a informar mais de uma especialização. Nesse campo de formação predominaram 
as instituições privadas. Constatou-se que, do total de 24 coordenadores pedagógico, 14 deles 
não se especializaram em suas áreas de atuação. 

 
Práticas de leitura dos formadores de professores 

 
Neste texto não discutiremos acerca da formação leitora (ou não) dos docentes. A esse 

respeito há importantes pesquisas e discussões, tais como Andrade (2007), Kleiman (2001), 
Batista (1998). Interessaram-nos, neste momento, as leituras feitas pelos formadores de 
professores, ou seja, os coordenadores dos encontros de estudo nas escolas, pois acreditamos 
que elas são partilhadas, direta e/ou indiretamente, pelos demais profissionais com os quais o 
formador interage. Assim, apoiadas na argumentação de Britto (1998) e nos dados coletados, 
também acreditamos que 

 
não cabe afirmar que o professor é um não-leitor, já que ele é produto de 
uma sociedade letrada e manipula informações e produtos da escrita. Mais 
ainda, ele lê frequentemente diferentes tipos de texto. Mas também não é 
possível afirmar que o professor seja um leitor. O fato é que, para boa parte 
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dos professores, a prática de leitura limita-se a um nível pragmático, dentro 
do próprio universo estabelecido pela cultura escolar e pela indústria do livro 
didático. (BRITTO, 1998, p. 77) 

 
A primeira questão feita aos sujeitos foi se eles gostavam de ler. A maioria dos 

coordenadores pedagógicos (24) afirmou gostar, quatro assinalaram que gostavam “pouco” e 
dois não responderam. Outra questão dirigida aos participantes da pesquisa foi a respeito do 
que eles gostavam de ler. Obtivemos as seguintes respostas: 

 
Gráfico 1 – O que gostam de ler 

 

 
 

Fonte: Dados obtidos por meio da pesquisa (2013) 
 
De acordo com o Gráfico 1, pode-se observar que textos da internet constituíram a 

preferência dos coordenadores, com um total de 24 indicações. Os livros apareceram em 
segundo lugar na preferência, com a frequência de 21. As revistas da área de educação 
também atingiram um expressivo número de leitores (20). Ambos os suportes textuais 
(internet e revista) trazem textos, em geral, curtos e de fácil entendimento. Ressalte-se que era 
possível ao leitor assinalar mais de um item. 

Também foi indagado a respeito da quantidade de livros lidos por ano pelos sujeitos. 
Obtivemos as seguintes respostas, expressas no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 2 – Quantidade de livros lidos por ano 
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Fonte: Dados obtidos por meio da pesquisa (2013) 
 
De acordo com o gráfico, podemos observar que a maioria dos entrevistados lia de 

quatro a sete livros por ano, não chegando à proporção de um livro por mês. Essa é uma 
média baixa se levarmos em conta que a pesquisa foi feita com coordenadores pedagógicos 
que desempenhavam nas escolas a função de formadores de professores. 

Além dessas questões, foi indagado ao coordenador pedagógico com que frequência ele 
realizava suas leituras, cujos dados são apresentados no próximo gráfico. 

 
Gráfico 3 – Frequência de leitura dos coordenadores pedagógicos 

 

 
 

Fonte: Dados obtidos por meio da pesquisa (2013) 
 
Neste caso podemos observar que as leituras geralmente eram realizadas aos fins de 

semanas, mas um terço explicitou ler diariamente.  
Dentre os 30 sujeitos que participaram da pesquisa, 23 afirmaram gostar de ler livros de 

literatura, sete disseram gostar pouco e não houve nenhuma resposta negando gostar da leitura 
de obras literárias. Embora os sujeitos tivessem expressado gostar de ler, fazê-lo com 
frequência e apreciarem literatura, ressaltamos que a média de livro lidos, segundo eles 
próprios informaram, era de, no máximo, sete livros/ano. Complementando as informações 
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anteriores, o gráfico a seguir refere-se aos gêneros literários apreciados pelos coordenadores 
pedagógicos participantes da pesquisa. 

 
Gráfico 4 – Gêneros literários preferidos pelos coordenadores pedagógicos 

 

 
 

Fonte: Dados obtidos por meio da pesquisa (2013) 
 
A diversidade de gêneros apontada pelos sujeitos pode colaborar na ampliação das 

experiências de leitura dos professores em formação. Como lembra Cosson (2006, p. 35), “a 
diversidade é fundamental quando se compreende que o leitor não nasce feito ou que o 
simples fato de saber ler não transforma o indivíduo em leitor maduro.” 

 
Gráfico 5 - Critérios utilizados pelos coordenadores para comprar livros 

 

 
 

Fonte: Dados obtidos por meio da pesquisa (2013) 
Considerando que a experiência particular de leitura do professor é fundamental para 

que ele possa compartilhar essa aprendizagem com seus alunos (ANDRADE, 2007), vemos 
que, conforme o gráfico anterior, as indicações feitas por outros leitores é o principal critério 
utilizado para a aquisição de livros. Neste sentido, os formadores de professores 
desempenham papel central no fomento à leitura. 
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Considerações Finais 

 
Este texto apresenta dados quantitativos sobre as práticas de leitura de coordenadores 

pedagógicos responsáveis pela organização da formação contínua de professores no âmbito 
escolar, mais precisamente a respeito da frequência de leitura, as condições e espaços nos 
quais realizavam suas leituras e os critérios utilizados para a seleção dos textos.  

Em linhas gerais, verificou-se que os sujeitos se identificavam como leitores, embora 
tivessem respondido que liam uma média de quatro a sete livros por ano. O material preferido 
de leitura apontado por eles foi texto de internet (24), seguido por livros (21) e revista da área 
de Educação (20). Quanto aos gêneros da literatura, os mais citados foram o romance (20), 
contos (18), crônicas e fábulas (ambos com 13 citações cada).  

Como se constata, não obstante os sujeitos tivessem lido com frequência, os materiais 
preferidos foram textos curtos, de fácil acesso e de baixo custo, como os da internet 
(geralmente acessados na própria escola) e revistas da área educacional, também entregues no 
âmbito escolar e sem custos para a aquisição. Tal prática denota pouco investimento na 
aquisição de materiais que possam vir a constituir acervo pessoal de leitura.  

Ressalte-se que os sujeitos não mencionaram títulos que compõem o acervo do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola.  

Como se vê, as práticas de leitura reveladas pela pesquisa apontaram para o fato de que 
ela não é frequente no cotidiano escolar. Além disso, enfatize-se que a pesquisa foi feita com 
formadores de professores, cujo papel é, dentre outras questões, o de promover o estudo, 
reflexão crítica e redimensionamento da prática docente. Entretanto, tais sujeitos não citaram 
o uso da leitura de estudo como instrumento possibilitador do aprofundamento teórico – seus 
ou dos professores a eles vinculados. 
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(R)EVOLUÇÃO LEITORA: O USO DAS VIDEOAULAS COMO FORMA DE 
SE LER 

Simone Cristina Mussio1 
 
A Internet adentrou, expressiva e consideravelmente, todos os ambientes da 

produtividade humana, aguçou o interesse das mais diversas áreas do saber; criou, modificou 
e ampliou o leque de gêneros discursivos, concebendo novas formas de expressão e 
comunicação e propiciando, consequentemente, diferentes práticas de leitura e escrita. No 
entanto, toda leitura em computador é uma edição, uma montagem singular, e a ordem dos 
discursos é afetada tendo em vista o suporte a ser utilizado, pois como já dizia Chartier (2002, 
p. 22- 23): 

 
É essa ordem dos discursos que se transforma profundamente com a 
textualidade eletrônica. É agora um único aparelho, o computador, que faz 
surgir diante do leitor os diversos tipos de textos tradicionalmente 
distribuídos entre objetos diferentes.  

 
Nasce, desse modo, um novo processo de leitura, instaurado a partir deste novo suporte, 

a internet, que não se apresenta apenas mediante um texto escrito, que deve ser lido, na 
concepção mais literal da palavra, mas um texto escrito falado, encenado, apresentado, 
permeado por diferentes vozes que, para serem compreendidas e “ouvidas”, necessitam de 
uma leitura mediada pela visão, audição e interpretação do ser “usuário-espectador-leitor”2, o 
qual possa observar, compreender, ler e analisar não somente o próprio conteúdo explanado 
nas videoaulas, mas as intenções daquele que as profere, as ministra e as apresenta.  

Portanto, dialogando com as ideias de Chartier (2002), o qual discorre sobre o curso da 
leitura até chegar ao estudo do texto eletrônico, pensaremos a videoaula como uma nova 
forma de se ler através de dispositivos eletrônicos que se consubstancializam em decorrência 
do surgimento da internet. Nesse sentido, o espaço digital (ou o ciberespaço) passa a assumir 
a responsabilidade de promover uma leitura maleável, geradora de descontinuidades, uma vez 
que quanto à ordem dos discursos, o mundo eletrônico provoca uma tríplice ruptura: propõe 
uma nova técnica de difusão de escrita, incita uma nova relação com os textos, impõe-lhes 
uma nova forma de inscrição (CHARTIER, 2002, p. 23-24). 

O mesmo acontece com as videoaulas, pois, uma vez que estas estão dispostas em 
diversos sites na internet, como é o caso do YouTube, podem ser acessadas não linearmente, 

                                                           
1 Professora assistente na Faculdade de Tecnologia de Jahu – SP; Doutoranda na Universidade Estadual Paulista 
de Araraquara; UNESP/FCLAr; Araraquara – SP. E-mail: simussio@yahoo.com.br 
2 Termo por nós cunhado para referir-se a um interlocutor presumido, porém inidentificável, que, ao fazer uso da 
Internet, coloca-se como leitor/espectador (de forma não passiva) das informações a serem adquiridas por meio 
das videoaulas. 
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dando ao usuário a liberdade de elegê-las na sequência que este bem entender, como também 
de escolher a quais delas (não necessariamente do mesmo “professor”) vai assistir.  

Logo, o texto (vídeo apresentado) pode ser lido e interpretado pelo usuário 
singularmente. Ao acionar sua visão e audição aos conteúdos ali ministrados, a interpretação 
feita do assunto ocorre de maneira singular, tendo em vista sua subjetividade, seu 
conhecimento de mundo, a bagagem interna que traz consigo ao analisar, ver, ler e interpretar 
situações ao seu redor. Isso promove rupturas na própria concepção de aula, instaurada há 
séculos, em que o aluno deve acatar e ouvir aquilo que lhe é falado, sem a liberdade de 
escolha.  

Assim, o “usuário-espectador-leitor” tem um leque de múltiplas informações que o 
guiará aos seus interesses pessoais. O “novo” leitor precisa ultrapassar as barreiras de uma 
leitura e aprendizagem superficial; precisa não só decodificar palavras e símbolos, como 
também elaborar concisas interpretações, utilizando o seu conhecimento de mundo e podendo 
“comprovar a validade de qualquer demonstração consultando pessoalmente os textos (mas 
também as imagens, as palavras gravadas ou composições musicais) que são o objeto da 
análise se, evidentemente, estiverem acessíveis numa forma digitalizada” (CHARTIER, 2002, 
p. 24-25). 

Ao dialogarmos com os pensamentos chartieanos e instaurarmos uma ponte que 
interliga a leitura em meio digital a uma leitura visual-auditiva-interpretativa, possibilitada 
pelas videoaulas, talvez encontremos no trecho acima uma pequena fresta que aponte como 
estes novos recursos multimidiáticos (imagens, palavras gravadas, composições musicais) 
colaboram e corroboram uma nova maneira de se ler e aprender na atualidade.  

Nesse sentido, observando a dialogicidade presente em diferentes suportes, podemos 
notar as mudanças na forma de se ler, quando determinado texto, inscrito em formas distintas, 
carrega consigo um novo significado, uma vez que “... não existe texto fora do suporte que 
permite sua leitura (ou da escuta), fora da circunstância na qual é lido (ou ouvido) (...) cujas 
maneiras de ler variam de acordo com as épocas, os lugares e os ambientes” (CHARTIER & 
CAVALLO apud CORDEIRO, 2001, p. 24). 

A leitura é um processo de interação com o leitor, principalmente quando as inferências, 
realidades e linguagens são associadas em harmonia. Com a inserção das videoaulas em 
ambiente digital, passamos a ter uma difusão planetária das informações, promovendo-se 
aulas de distintas maneiras - sendo a maioria delas pautadas na criatividade online, no 
dinamismo, no hibridismo de sons, cores, formas e textos - as quais são disponibilizadas 
através de uma organização multilinear e dimensional, calcadas em uma leitura hipertextual, 
hiperimagética e hiperdinâmica. 

Diante desta situação, ou seja, da aula trazida e ressignificada em ambiente web, 
podemos supor uma nova caracterização do “usuário-espectador-leitor” diante do advento da 
videoaula. Independente de seu grau de instrução, escolaridade, concluinte ou não dos níveis 
escolares básicos ou superiores (ensino fundamental; médio; graduação; pós-graduação), ao 
se buscar por uma videoaula na internet, tem-se, neste momento, o encontro do usuário da 
rede com o sujeito aprendiz que, mesmo não sendo, se coloca na posição de aluno para 
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receber tais informações e conhecimentos. Todavia, não é só essa categoria que é instaurada, 
ao se buscar determinado conhecimento por meio das videoaulas, apesar destas serem ditas e 
representadas por alguém que assume a posição de professor e profere determinados 
conteúdos, aquele que deseja aprender com o assistir do vídeo, realiza neste momento uma 
leitura interpretativa daquilo que é dito, ou seja, apropria, inventa e produz significados a 
partir das ideias alheias. Assistir a um vídeo não é um processo meramente passivo, uma vez 
que este sujeito “usuário-espectador-leitor” faz uso de seus conhecimentos de mundo para o 
entendimento do que foi ministrado.  

Sendo assim, propomos aqui que o processo de leitura não ocorre somente no olhar para 
um texto, mas está em todo lugar, até mesmo na leitura feita de uma videoaula na internet. O 
ato da leitura não acontece somente através dos olhos, mas por meio de outros recursos do 
cérebro, tais como a memória e atenção que ajudam na melhor compreensão do que está 
sendo aprendido. O leitor serve-se também de uma linguagem textual e interpretativa, a qual 
visa compreender para si o processo de interpretar o que está sendo dito, expressando, assim, 
sua capacidade de assimilação. 

Bakhtin/Voloshinov (2006) assevera que a linguagem só pode ser analisada, na sua 
devida complexidade, quando considerada como fenômeno socioideológico e apreendida 
dialogicamente no fluxo da história. Neste sentido, apoiamo-nos na categoria teórica da 
interação verbal, proposta pelo autor, para conceber também a videoaula como espaço de 
produção de linguagem, e, portanto, propiciador de interações/interlocuções/enunciações e 
compreensões responsivas. Bakhtin (1993) declara que a linguagem é um fenômeno de duas 
faces, já que presume sempre a existência de um falante e de um ouvinte - ainda que este não 
seja real. Portanto, a interação entre os interlocutores é o princípio fundador da linguagem e se 
cumpre por intermédio do diálogo entre ouvinte e falante, mediado pela palavra, “modo mais 
puro e sensível de relação social” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006, p. 34).  

Dessa maneira, podemos vislumbrar as enunciações presentes nas videoaulas também 
como um duplo fenômeno, já que o sujeito enunciador-professor supõe um “usuário-
espectador-leitor” e vice-versa, pois toda comunicação discursiva, para esse autor, é marcada 
pela compreensão e responsividade de uma outra pessoa. Essa orientação para o outro – que 
ele denomina de orientação social da comunicação discursiva – pressupõe que se leve em 
conta a interação sócio-hierárquica que permeia a relação entre os interlocutores (BAKHTIN, 
1993). 

O dizer, por sua vez, está sempre orientado em função desse interlocutor, por esse 
motivo não pode ter apenas uma face, mas duas, já que o que determina a palavra é que ela 
procede de alguém e se dirige para alguém, constituindo-se o produto de interação entre 
locutor e ouvinte. É particularidade própria de o enunciado endereçar-se a alguém, caso 
contrário deixaria de existir. Logo, o enunciado “constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra [enunciado] serve de expressão a um em relação ao 
outro. Através da palavra defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação 
à coletividade” (BAKHTIN, 2006, p.115). 
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E o ouvinte, tendo neste caso o nosso “usuário-espectador-leitor”, segundo Bakhtin 
(1993), não é passivo diante do enunciado do outro, dado que a palavra que lhe é destinada 
leva em conta a sua compreensão efetiva ou potencial resposta. Assim, é de fundamental 
importância que avaliemos a necessidade de uma educação para a leitura crítica da mídia, 
devido a esta nova tendência no que tange a propagação de videoaulas em ambientes 
informais de divulgação, como é o caso do próprio YouTube.  

Destarte, uma vez que tenhamos compreendido esta nova abordagem de educação para 
as mídias e com as mídias, cria-se a possibilidade do desenvolvimento de distintas estratégias 
de ensino-aprendizagem que considerem uma nova ordem social de se ler, uma (r)evolução 
leitora no modo de se interpretar novos gêneros advindos da contemporaneidade. 
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A EXPERIÊNCIA DA LEITURA EM PRIMEIRAS ESTÓRIAS, DE JOÃO 
GUIMARÃES ROSA 

Simone Rodrigues do Amaral1 
 
Este trabalho pretende tecer algumas considerações acerca do aprendizado da leitura 

através da obra Primeiras estórias, de João Guimarães Rosa. Esta experiência pôde ser 
vivenciada na disciplina Oficina de formação do professor leitor, ofertada por mim em 
diferentes semestres, entre os anos de 2002 e 2011, no curso de Pedagogia da Universidade de 
Brasília. 

O objetivo dessa disciplina era o de proporcionar um exercício cuidadoso de leitura 
literária, a fim de contribuir para a formação de futuros pedagogos, na perspectiva de que, ao 
tomarem para si a tarefa de formar leitores, fossem eles mesmos leitores maduros e sensíveis. 

A disciplina não tinha o caráter de obrigatoriedade, e, portanto, era escolhida pelos 
alunos por interesse pelo tema, e não por imposição do programa curricular, o que tornava 
bastante interessante a participação dos cursistas. Era, ainda, facultada a participação a alunos 
de todas as áreas, o que favorecia um enfoque interdisciplinar e o diálogo entre leitores de 
diferentes níveis, estilos e preferências, contribuindo para o enriquecimento das discussões. 

O texto literário se coloca como o tipo de texto fundamental para essa tarefa por 
caracterizar-se por aspectos da maior importância para a sensibilização do leitor, tais como a 
exploração das possibilidades da linguagem, a plurissignificação, a ambiguidade e o próprio 
caráter ficcional, que, entre outros aspectos, possibilita um distanciamento que acaba por 
permitir ao leitor ver melhor a si mesmo e ao mundo. 

Em alguns semestres, na referida disciplina, lemos apenas alguns contos do livro, que se 
mesclaram a textos e obras de outros autores; em outros, de acordo com a disposição e 
aceitação do grupo, conseguimos ler o livro todo, o que fazia uma grande diferença: os alunos 
se surpreendiam muito com a descoberta do universo de Guimarães Rosa, da beleza dos 
textos, da inventividade com a língua portuguesa e do crescimento próprio como leitores (vale 
observar que era recorrente a impressão de inacessibilidade que, a princípio, os alunos tinham 
da obra do escritor mineiro).  

A proposta era que fosse lido, em casa, para cada aula, um único conto, na sequência 
apresentada pelo autor (ocorria, às vezes, de lermos mais de um conto, quando o andamento 
do curso assim o exigia; nestes casos, nem todos eram tratados de modo aprofundado nas 
discussões, mas havia a vantagem de não deixarem de ser conhecidos). Na aula, 
conversávamos sobre o texto lido. A conversa – a dinâmica das aulas acabou por destacar a 
conversa como metodologia – não era pautada pela teoria literária ou por considerações 
acerca da história da literatura, embora o professor precisasse ter essa bagagem para 
contribuir com a discussão. Aos poucos, eu ia apontando as características do autor, a ênfase 
dada às possibilidades da língua, as relações entre os contos (quando isso era possível), 
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sempre a partir da leitura e das percepções que os alunos iam tendo, das observações que iam 
tecendo. Assim, íamos, juntos, professora e alunos, sublinhando o nosso comportamento 
como leitores, a nossa atenção, as nossas perguntas, o nosso espanto, o nosso encantamento. 

Era muito comum acontecer de parte significativa da turma não ter lido o conto em 
casa, pelos mais diversos motivos – e esta dificuldade, antes de ser motivo de cobrança, se 
colocava como mais um elemento para que discutíssemos a nossa relação com a leitura (por 
que colocamos tantos impedimentos para ler? por que adiamos tanto a leitura? por que 
tememos a proximidade com obras clássicas? por que, enfim, nos desacreditamos como 
leitores?). Nessas ocasiões de não leitura prévia, líamos o conto em sala, em voz alta, e, em 
seguida, passávamos à discussão sobre o mesmo. Ou seja, nunca fazíamos de conta que o 
aluno havia lido para simplesmente dar andamento à aula: o fundamental era o contato com o 
texto, a experiência mesma da leitura – e esta era garantida no tempo da aula. 

Outras vezes, mesmo o conto tendo sido lido com antecedência, uma releitura em sala 
se fazia necessária, porque os alunos diziam: professora, não entendi nada dessa história. E, 
neste caso, com frequência, a simples leitura em voz alta (que, em geral, não lhes ocorria 
fazer em casa) resolvia o problema de um entendimento geral do texto – como era recorrente, 
de modo particular, com o conto “Nenhum, nenhuma” –, ao final da qual era frequente o 
surpreso comentário: - ah! agora entendi. No caso particular de Guimarães Rosa, a leitura em 
voz alta precisa ser estimulada, uma vez que o autor se vale da oralidade e dos recursos da 
linguagem falada para compor as suas narrativas. 

Primeiras estórias é um livro de contos publicado em 1962 e traz muitas crianças como 
personagens centrais (o Menino, a Nhinhinha, as crianças-atores de Pirlimpsiquice, a 
Brejeirinha). O conto que abre o volume denomina-se “As margens da alegria” e tem como 
principal personagem uma criança – o Menino – que sai do espaço conhecido, da proteção dos 
pais, da cidade onde vive, para viajar com os tios (de avião – o que lhe garante uma visão 
ampla) e conhecer uma cidade que está sendo construída. O fato desse Menino não ser 
apresentado por seu nome e ser grafado com inicial maiúscula indica ser ele uma espécie de 
arquirrepresentante das crianças nesta obra de Rosa; e, mais especificamente, o fato de ser 
este o mesmo personagem do conto que encerra a obra em questão, indica a relevância que lhe 
é dada pelo autor. 

O leitor, ao acompanhar a viagem do Menino, realiza também uma viagem de 
conhecimento das narrativas de Rosa, da linguagem criativa e rica desse autor, uma viagem 
pela geografia do país (geografia física, humana, linguística), ao centro desse país, através do 
contato com a cidade que está sendo construída – que, embora não nomeada é uma clara 
referência a Brasília –, mas uma viagem que é sobretudo uma incursão à própria 
subjetividade, ao autoconhecimento daquele que lê a obra. E isto se expressa na estrutura do 
livro, que, significativamente, tem como narrativa central o conto intitulado “O espelho”, que 
fala de um homem que busca num espelho a sua verdadeira essência e o que encontra é um 
rosto de menino. Se consideramos que o último conto do volume é uma segunda viagem do 
Menino à cidade que está sendo construída e que, desta vez, ele volta carregado das 
experiências já vividas, dos aprendizados e conhecimentos obtidos na viagem anterior – 
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conhecimento este que é obtido também pelas histórias as mais diversas que vão sendo 
narradas nos demais contos do livro –, pode-se notar a força dessa obra como uma literatura 
de formação: o conto “O espelho” inserido exatamente no meio da obra (são dez contos antes 
e dez depois) torna-se, mais que uma narrativa (mas por isso mesmo), o próprio objeto 
espelho, tanto para o Menino como para a cidade, para o país e, simultaneamente, para o 
leitor. O aprendizado é comum – alcança o personagem e o leitor – e não se encerra no final 
do livro. Ao fechar o volume, o leitor estará abrindo – agora embevecido e embebido das ricas 
e belas narrativas de Rosa – um novo olhar para si, para a linguagem e para todo o mundo que 
o rodeia. 

Guimarães Rosa parecia prever – e desejar, cheio de contentamento – que o leitor se 
alegraria a cada surpresa que a linguagem e a narrativa lhe proporcionavam, na mesma 
medida em que o menino personagem dos contos inicial e final da obra descobria os 
movimentos da vida, as belezas e as dores do mundo. E o professor que faz a mediação entre 
Primeiras estórias e o leitor muito também se alegra, já que acompanha esse leitor que cresce, 
que ganha confiança na sua leitura, que se encanta com uma linguagem que antes ele temia, se 
emocionando agora com as belezas descobertas nos cantos do texto de Rosa (não me esqueço 
da voz embargada e do brilho no olho da Yana quando descobriu, na fala da personagem 
Brejeirinha – “Hoje não tem nenhuma flor azul?” –, uma fala aparentemente despretensiosa, 
a mesma flor presente em um conto anterior do livro, “Um moço muito branco”, oferecida em 
forma de semente a um cego por um moço muito estranho, vindo não se sabia de onde; da 
surpresa e do silêncio que se instalou em toda uma turma – a turma do Thiago, que se 
descobriu poeta e tomado de amor pelas palavras depois de conhecer a obra de Rosa – quando 
juntos perceberam que o menino, o moço e o velho do conto “Nenhum, nenhuma” poderiam 
ser a mesma pessoa; e, mais recentemente, cerca de dez anos depois do curso, do encontro 
com um ex-aluno, já um grande leitor à época, que me revela, agradecido: - Professora, eu 
não gostava de Guimarães Rosa, mas a senhora leu em voz alta pra gente!...). 

Acompanhar o crescimento do Menino em Rosa é crescer como leitor, mas este é um 
crescimento que não abandona a infância, ao contrário, reinvindica-a como um permanente 
modo de estar no mundo, ou um modo de olhar para o mundo e realizar sobre ele as próprias 
leituras, encontrando aí a possibilidade de um exercício constante de recriação. 

Primeiras estórias é uma obra que constitui-se como uma metáfora da literatura. É 
como se a existência desse livro, do modo mesmo como ele é organizado, revelasse ao leitor o 
que acontece com ele quando lê literatura. Uma revelação que se dá ao abrir o livro, ao 
acompanhar a sequência das histórias, mas sobretudo ao encontrar-se com o rostinho de 
menino, de menos-que-menino na exata metade do livro, no conto que funciona – e é isto que 
ele é – precisamente como um espelho para o leitor. E a literatura é isto: um conjunto de 
narrativas nas quais nos espelhamos, nos colocamos em contato com a infância (no sentido de 
que temos aí a chance de ver sempre como quem vê pela primeira vez) e com as quais temos a 
possibilidade de crescer. 
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AS LEITURAS E A ESCRITA DO PROFESSOR 

Simone Strelciunas Goh1 
 

Introdução 
 
A leitura deve ser vista como uma experiência cultural, tomada como um 

comprometimento do indivíduo que busca o conhecimento e que assim exerce o papel de 
sujeito social. Pode-se dizer também que o ato de escrever, tal qual a leitura, legitima nosso 
pensamento, contudo, ao elaborarmos um texto, produzimos efeitos diversos, de acordo com 
nossas intenções, naqueles para quem direcionamos nossas palavras. 

Ao construirmos, neste trabalho, inferências sobre as competências leitora e escrita do 
futuro professor de educação básica, respondemos parcialmente ao questionamento de 
Kleiman (2008, pág.44): “Parece-me necessário perguntarmo-nos se a alfabetizadora é 
incapaz de realizar seu potencial no exercício de sua profissão em consequência das 
limitações nos seus usos da leitura e da escrita.” 

Para a pesquisadora, tal problema se ancora no fato das professoras não terem uma 
história de leitura significativa, que as leve a desenvolver, em sala de aula, com seus alunos, 
os livros clássicos, preferindo assim a leitura das massas. 

 
Os atos de ler e escrever – aportes teóricos 

 
Este estudo se fundamentou, primeiramente, no referencial sobre aspectos cognitivos de 

leitura (Kleiman, 2011, pág.13) que relaciona o ato de ler aos conhecimentos: linguístico, 
textual e ao conhecimento de mundo. Por essa perspectiva, entende-se conhecimento 
linguístico como aquele implícito, não verbalizado e não verbalizável, o vocabulário, regras e 
usos da língua. O conhecimento textual se refere ao conhecimento prévio, às nossas visões 
intertextuais, enquanto o conhecimento de mundo ou enciclopédico abrange nossas 
percepções adquiridas de maneira sistemática, acadêmica ou mesmo empírica. 

Tomando como aporte teórico também os fundamentos psicológicos da leitura, os 
enfoques de Silva (2011, pág.48) nos dizem que ao aprendermos a ler ou a lermos para 
aprender executamos um ato de conhecer e compreender as realizações humanas 
concretizadas através da escrita. Amplia o teórico tal ideia ao afirmar que a leitura é uma 
atividade essencial e uma via de acesso à herança cultural e que tal fato está relacionado ao 
sucesso acadêmico do ser que aprende. É por meio da leitura que nos situamos como um ser 
crítico que combate às ideias de senso comum, massificantes. 

A linguística textual parte dos princípios cognitivos de leitura para construir a noção de 
textualidade, que entendemos aqui contemplar a produção e recepção de textos. Segundo 
Koch, os atos de ler e escrever estão imbricados, pois: 
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Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma 
atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, pela 
atuação conjunta e uma completa redes de fatores de ordem situacional, são 
capazes de construir para ela determinado sentido (KOCH, 2000, pág. 25). 

 
Completa ainda a mesma teórica: 
 

na base da atividade linguística está a interação e o compartilhar de 
conhecimentos e de atenção: os eventos linguísticos não são a reunião de 
vários atos individuais e independentes. São, ao contrário, uma atividade que 
se faz com os outros, conjuntamente. (KOCH, 2009, XII) 

 
Ao escrever, o indivíduo produz uma ação que não é solitária, mas conjunta: cultural e 

socialmente, estabelecendo relações com suas leituras anteriores, situações por ele 
vivenciadas; toda essa enunciação se faz presente no texto final, um objeto inacabado. 
Utilizamos tal adjetivação para o texto, uma vez que acreditamos com Maingueneau que “o 
texto é um todo inacabado” e “a cada nova leitura, as mesmas palavras formam uma nova 
combinação” (Goh, 2009) 

Koch (2009, pág.35) baseada em Beaugrande & Dresser (1981) cita cinco critérios de 
textualidade “centrados no usuário”. Ou seja, para que um texto seja entendido como tal, tanto 
no momento de sua produção, quanto de sua recepção, tais critérios devem ser observados. 

Primeiramente, a teórica cita a situacionalidade, que é entendida como “um conjunto de 
fatores que tornam um texto relevante para uma situação comunicativa” (Koch, op.cit., 
pág.40).  

A informatividade está relacionada com a informação dada e a informação nova, ou 
seja, ao grau de previsibilidade ou expectabilidade do texto. 

A intertextualidade é o critério que nos atentaremos mais, uma vez que o objetivo do 
projeto aqui analisado foi fazer com que os futuros professores resgatassem suas memórias 
leitoras, suas marcas intertextuais. Assim, a intertextualidade se refere às diversas formas 
pelas quais a produção e recepção de um texto depende do conhecimento de outros. Ou, nas 
palavras de Kristeva (1969) todo texto é absorção e transformação de outro texto, compondo-
se assim como um mosaico de leituras passadas.  

Outro critério apresentado por Koch é a intencionalidade que reside na intenção do 
locutor de produzir um texto coeso e coerente, entretanto, que seja acima de tudo entendido 
pelo interlocutor. 

Por último, temos a aceitabilidade, que é a contrapartida da intencionalidade, o interlocutor, 
como um parceiro linguístico do locutor, aceita o texto como um todo coerente e coeso. 

 
O projeto e as produções dos futuros professores 

 
Entendemos que identidade social é a imagem que uma pessoa adquire ao longo de sua 

vida, construída por meio de sua vivência, na qual estão incluídas suas leituras e (re)leituras 
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da vida e dos livros. Por conta de tal premissa, preocupamo-nos com a história de leitura dos 
futuros professores e a isso ainda reiteramos o questionamento de Kleiman (2008) 
apresentado no início deste trabalho. Para a teórica, é questionável o fato da professora 
alfabetizadora não desenvolver seus potencial pelo fato de não possuir uma história de leitura 
escrita consistente. 

Durante os últimos cinco anos temos nos dedicado à proposta de suscitar nesses 
profissionais o desenvolvimento de suas competências leitora e escrita por meio do projeto 
nomeado Abracadabra – o avental contador de histórias. 

Em linhas gerais, os alunos estudam a teoria aqui apresentada, com ênfase nos cinco 
critérios de textualidade (Koch, 2009), e a eles é proposta a elaboração de uma narrativa 
infantil que contenha marcar intertextuais do livro Abracadabra (Goh, 2009). Na sequência, 
eles produzem um avental contador de histórias para ilustrar a respectiva narrativa e no final 
do projeto contam suas próprias histórias em sala de aula, utilizando o recurso. 

Para este trabalho analisamos 34 narrativas, dentre as quais destacamos os seguintes 
aspectos: 

 
a) Todos os textos apresentam coesão e coerência, ou seja, legitimam os aspectos de 

intencionalidade e aceitabilidade; 
b) todos os textos apresentam marcas de intertextualidade, não só com a obra sugerida (Goh, 

2009), mas também com contos de fadas, fábulas e parlendas. 
c) Das 34 narrativas, 20 apresentam boa informatividade, ou seja, houve um preocupação do 

futuro professor – produtor do texto com o dado novo, a imprevisibilidade, tanto temática, 
quanto textual e discursiva. 

d) Em relação à situacionalidade, os textos produzidos foram dirigidos ao leitor infantil (pré-
leitor, leitor em desenvolvimento e leitor crítico), especificamente crianças entre 3 a 9 
anos. A maioria dos textos apresenta marcas de oralidade, o que demonstra grau de 
informalidade, permitindo-nos classificar as narrativas como textos híbridos (textos 
produzido graficamente, com marcas de oralidade, conforme Goh (2014, p.96), variedade 
linguística adequada à faixa etária (tanto em relação às escolhas lexicais, quanto às 
construções sintáticas). 

 
Considerações Finais 

 
Buscamos neste trabalho apresentar um projeto que produzisse nos futuros professores 

não apenas o prazer de escrever e de ler, mas fazê-los com propriedade, com atitude crítica 
por meio de critérios estabelecidos pela Linguística textual.  

Após produzirem e apresentarem seus textos em sala de aula, os sujeitos dessa pesquisa 
se mostraram orgulhosos de sua produção, objetivando recontá-la na escola, onde muito são 
estagiários. 

O olhar para os critérios de textualidade os tornou mais seletivos quanto às suas 
escolhas bibliográficas, pois, os futuros professores perceberam que todos os produtores de 
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texto, inclusive os grandes escritores, se preocupam em construir um bom texto. Por outro 
lado, enquanto leitores, trouxeram devolutivas de suas recentes leituras (informativas e/ou 
literárias) no que diz respeito à qualidade desses textos, bem como a necessidade de se 
tornarem mais seletivos, construindo um percurso leitor mais qualitativo. 

Cremos que ao produzir um texto, com marcas de outros textos resgatados de sua 
história leitora, ilustrá-lo e contá-lo para os demais, o futuro professor se sentiu motivado, 
pois o produto de sua criação ganhou um real sentido. Os atos de escrever e ler, aqui 
relacionados à textualidade, desmistificaram-se para esse futuro professor, que passa a ser 
agora e cada vez mais professor-escritor e professor-leitor. 
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A PRODUÇÃO DA FOTONOVELA E UMA LEITURA DA MATEMÁTICA 
ESCOLAR 

Simone Terezinha Ferrarezi1 
 

A arte é a linguagem das sensações,  
que faz entrar nas palavras, nas cores,  

nos sons ou nas pedras.  
Gilles Deleuze 

 
Esta pesquisa tem por objetivo investigar as articulações possíveis entre a matemática 

escolar e a produção de fotonovelas com jovens estudantes. Nesse sentido, nosso problema de 
pesquisa se configura por: Qual matemática os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 
revelam e produzem em uma produção artística como a fotonovela? 

A partir do nosso problema, objetivamos investigar a fotonovela2 enquanto arte e 
gênero textual na escola, quando ela assume sentidos e significados para a matemática escolar 
dos alunos. Dessa forma, interessa-nos buscar qual matemática se revela e se manifesta e que 
faz sentido na perspectiva da arte. 

Desde o início as revistas de FN tiveram como perspectiva a integração da mulher na 
sociedade urbana, formando novas donas de casa (consumidoras) e mães de família, através 
da ficção, como de uma parte didática elas transmitem padrões urbanos.  

Nosso objetivo no uso da FN como recurso didático não se deu pelo seu papel na 
história feminina, mas sim por seu potencial como gênero textual, por seu potencial na arte do 
teatro e da fotografia. 

De acordo com Bronckart (2012 p. 72) textos são produtos da atividade humana, 
articulados às necessidades e condições de funcionamento das formações sociais onde estão 
introduzidos. Portanto, diferentes modos de fazer textos e diferentes espécies de texto foram 
criados. Assim a necessidade de criar um texto está ligada ao surgimento de motivações 
sociais, ao aparecimento de novas circunstâncias de comunicação ou o aparecimento de novos 
suportes de comunicação. 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004 p.97) os textos escritos ou orais que 
produzimos diferenciam-se uns dos outros e isso porque são produzidos em condições 
diferentes, porém em situações semelhantes escrevemos textos com características 
semelhantes e isso é chamado de gêneros de textos, e que nos servem para facilitar a 
comunicação, seja a conversa em família, a negociação no mercado ou o discurso amoroso.  

                                                           
1 Pedagoga, Mestranda em Educação Matemática; Universidade São Francisco; Bragança Paulista, São Paulo. E-
mail: psasimone@uol.com.br 
2 Fotonovela são novelas em quadrinhos que utilizam, no lugar dos desenhos, fotografias para contar 
sequencialmente uma história. A fotonovela é uma forma de narrativa que utiliza foto e texto. Podemos 
classificá-la como gênero textual, no sentido de sua especificidade.  
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No caso dessa pesquisa, a proposta era a produção de fotonovelas com um conteúdo 
pedagógico específico: Matemática. A opção pela geometria se deu por ser o conteúdo 
proposto pelo PCN (parâmetros curriculares nacionais) para o segundo semestre do 9º ano.  

Foi acreditando que a linguagem da arte é ilimitada é que nos propusemos a realizar 
uma pesquisa que integrasse a arte, especificamente a fotonovela, e a aprendizagem 
matemática, envolvendo conceitos do campo da geometria.  

O trabalho foi realizado junto a duas turmas de 9º ano durante as aulas de matemática 
em parceria com a professora das turmas, em uma escola Estadual de Bragança Paulista-SP. 
Foram realizados 30 encontros divididos entre a realização de jogos teatrais3, resolução de 
enigmas, produção oral e escrita das histórias e sessões de fotografia para a produção da 
revista/fotonovela. Os procedimentos metodológicos da pesquisa envolveram a pesquisa de 
campo e análise qualitativa. 

No primeiro encontro com os jovens foi apresentado a eles alguns exemplares de 
revistas da década de 1960 para que tivessem conhecimento do trabalho que eles iriam 
realizar. 

Em seguida propusemos a resolução de enigmas, pois percebemos que os alunos não 
estavam familiarizados com esse tipo de problema matemático. Os jogos teatrais foram 
utilizados com objetivos específicos como; descontração e entrega pessoal, produção coletiva 
de texto oral, fisicalização4, mímica, improvisação, enfim, jogos que tem como objetivo 
específico a preparação do ator.  

Cada turma produziu sua própria história, para em seguida realizarmos as seções de 
fotografias. Feito isso as fotos foram editadas, ou seja, legendadas e foram para a gráfica. 

Prontas as revistas realizamos com as duas turmas uma tarde de autógrafos, onde 
participaram alunos e equipe escolar. 

A opção por fazer o trabalho com esta professora se deu por já termos uma parceria 
estabelecida em outro momento de nossa carreira acadêmica, o que colabora para o 
desenvolvimento de uma pesquisa, que tem como princípio a colaboração, ação necessária 
para este trabalho. 

De acordo com Ibiapina (2008 p.31-32) colaborar não significa que todos devem 
participar das mesmas tarefas, mas sobre a base de um projeto comum, cada partícipe preste 
sua contribuição específica, isto é, contribua para beneficiar o projeto.  

Outro fato importante foi a escolha dos alunos do 9º ano, como concluintes do ensino 
fundamental, consideramos que teriam maiores condições de desenvolver um trabalho com a 
fotonovela e a manifestação de um modo de pensar a matemática escolar. 

                                                           
3 Os jogos teatrais são uma preparação e vivência da prática teatral, onde estruturas operacionais (o que, o quem, 
o como) possibilitam a experiência da interpretação teatral e de suas técnicas. Os jogos teatrais são 
frequentemente usados tanto no contexto da educação como no treinamento de atores. 
4 A fisicalização propicia ao jogador uma experiência pessoal concreta, é um exercício de tornar o imaginário 
real. A partir da fisicalização o aluno/ator entra em contato com a realidade do palco ao nível físico, na 
experiência do aqui/agora.  
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Buscamos também valorizar o professor como parceiro da investigação como partícipe 
do processo de pesquisa, à medida que ele coopera com o pesquisador no desenvolvimento de 
práticas investigativas. Ainda que a parceria entre pesquisadora e professora não seja nosso 
foco principal, não poderia deixar de fazer referência a sua importância. Acreditamos no que 
escreve Ibiapina (2008 p.51) colaborar significa criar novos conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores essenciais para o entendimento compartilhado e para a efetivação das 
parcerias reflexivas. 

Para a pesquisa houve a produção dos seguintes instrumentos: diário de campo da 
pesquisadora, audiogravações dos encontros, fotos, relatos escritos dos alunos, conversas e 
depoimentos via facebook, entrevistas com os alunos e com a professora parceira. Cada turma 
produziu uma história que foi fotografa para a edição de uma fotonovela. 

Os trabalhos foram iniciados com a proposta de realizarmos alguns jogos teatrais. O 
início foi bastante tumultuado uma vez que propúnhamos um trabalho em que eles poderiam 
se expressar, evidenciar modos de pensar, opiniões e, ao mesmo tempo, negociar no grupo 
sobre suas escolhas. Uma aluna comenta sobre o texto produzido para a fotonovela: “melhor 
assim, pelo menos eles não falaram baixarias, pornografia, drogas e bandidagem como eles 
sempre fazem.” Entendemos que a dimensão dessa produção foi ampla no sentido de abarcar 
questões para além da matemática escolar. 

Dayrell (2007, p.1111), afirma que, discussões, brigas e até mesmo atos de vandalismo 
e delinquência, presentes entre os jovens, não podem ser dissociados da violência mais geral e 
multifacetada que permeia a sociedade brasileira, expressão de descontentamento dos jovens 
diante de uma ordem social injusta, de uma descrença política e de um esgarçamento dos 
laços de solidariedade, entre outros fatores. 

Mas acreditando no potencial deste trabalho fomos em frente e aos poucos as turmas se 
envolveram, a proposta seguinte que era resolver enigmas, foi tranquila. Em seguida 
construímos os textos que foram transformados nos Scripts5 da FN. Os textos foram 
produzidos coletivamente, permeados por crimes e enigmas que envolveram a matemática. 

Deparamo-nos com uma leitura crítica do mundo visto a quantidade de crimes nas 
histórias. Percebemos que a matemática assume um papel na constituição do sujeito.  

As análises preliminares nos levaram a perceber que a FN mostrou-se eficaz enquanto 
instrumento articulador entre a matemática e uma produção artística, identificamos que os 
jovens foram além da matemática escolar, quando puderam falar sua linguagem, criar suas 
histórias, resolver seus conflitos (e foram muitos).  

Estes jovens revelaram através da arte o que Skovsmose (2013) identifica como uma 
educação matemática crítica (EMC), ou seja, a competência matemática para agir 
democraticamente potencializando as capacidades do sujeito por meio da educação 

                                                           
5 Script é um texto com uma série de instruções escritas para serem seguidas, ou por pessoas em peças teatrais ou 
programas televisivos. O script é o roteiro onde estão escritas todas as informações. É um texto narrativo que 
contém informações para os atores. Nele estão os diálogos dos personagens, além de descrições técnicas sobre o 
cenário e sobre o comportamento dos atores em diferentes momentos.  
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matemática. Baseado na educação crítica, que tem interesse principal a emancipação, 
Skovsmose propõe a EMC como uma preocupação com o desenvolvimento da capacidade de 
agir do cidadão. 
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ATIVIDADES DE LEITURA E FORMAS DE AGRUPAMENTOS ADOTADOS 
EM SALA DE AULA: ABORDAGENS EXISTENTES NOS TRÊS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Solange Alves de Oliveira Mendes1 
 
Em função das novas prescrições orientadoras do ensino, presentes, sobretudo a partir 

da década de 1980, a instituição escola vem sendo inserida num contexto de sucessivos 
desafios, entre eles, o de atender à diversidade dos que nela aprendem. 

Nesse texto, nos propomos a analisar, a partir de pesquisa realizada, a articulação entre 
formas de agrupamentos adotadas no 1º ciclo do ensino fundamental e ensino de leitura.  

 
Alfabetizar letrando: o ensino da leitura em foco  

 
A partir das décadas de 1980 e 1990, as discussões e concepções de alfabetização se 

ampliaram, desencadeando uma reflexão sobre os usos e práticas da leitura e da escrita na 
escola. Segundo Soares (2003b, p.7), migrou-se “do saber ler e escrever em direção ao ser 
capaz de fazer uso da leitura e da escrita”.  

Diversos autores concordam que o conceito de alfabetização foi ampliado, trazendo às 
práticas de ensino novos desafios, sendo necessário, com isso, garantir a apropriação do 
sistema de notação alfabética, mas, também, ensinar diferentes formas de utilização da 
linguagem. Logo, dominar a escrita alfabética não se constitui numa condição que encerra as 
diferentes demandas de leitura e escrita impostas pela complexificação das práticas sociais e, 
portanto, escolares. É nesse contexto que o debate sobre o letramento ganha centralidade 
(SOARES, 2003a; KLEIMAN, 2002). Torna-se, com isso, essencial, pensarmos em algumas 
contribuições que a leitura traz para a operacionalização do ensino nessa perspectiva. 

Em se tratando da compreensão textual, Brandão (2006) pontua que, embora esse eixo 
seja, por vezes, negligenciado nas práticas pedagógicas, é oportuno enfatizar que sem a 
compreensão, a leitura “perde todo o sentido” (p. 59). A autora defende que é preciso 
conceber esse eixo como objeto de ensino e de aprendizagem, visto que não se compreende 
um texto naturalmente, através de sua leitura.  

Assumindo que a leitura é constitutiva da construção de sentidos, ou seja, não implica 
simplesmente em agrupar letras, palavras e frases, Brandão e Rosa (2010) defendem a 
exploração de textos reais que tenham uma finalidade no planejamento do professor, desde a 
educação infantil, etapa em que boa parte dos alunos ainda não lê convencionalmente.  

Brandão e Leal (2005) reiteram que muitos conhecimentos e habilidades que envolvem 
as atividades de leitura e produção textuais podem ser enfocados antes mesmo de os 
aprendizes terem construído a base alfabética de escrita. Essa concepção foi priorizada em 
pesquisa realizada com algumas professoras alfabetizadoras que expressaram a importância 

                                                           
1 Professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. solangealvesdeoliveira@gmail.com 
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de, desde a alfabetização, propiciar momentos de leitura e escrita de textos (BRANDÃO; 
LEAL, 2005).  

Conforme Albuquerque e Leal (2006), as propostas curriculares, no âmbito dos estados 
e em alguns municípios, superaram a concepção de que a leitura e a escrita estariam limitadas 
às atividades de codificação e decodificação, e passaram a assumir, portanto, status de 
práticas sociais que são, articulando-se, desse modo, às atuais perspectivas teóricas nessa área.  

  
Instrumentos e procedimentos metodológicos empregados na pesquisa  

 
No período de junho a dezembro de 2007, acompanhamos a prática de nove professoras, 

dos três anos do 1º ciclo, de três instituições da Rede Municipal de Ensino de Recife. 
Realizamos, em cada turma, oito observações de jornadas de aula completas. Ao final do ano 
letivo, entrevistamos cada uma das docentes. 

 
Leitura de textos: o enfoque dado à diversidade de encaminhamentos didáticos, ao longo 
do 1º ciclo 

 
Conforme anunciamos na presente sistematização, nos propomos, nesse bloco, a 

analisar, não a frequência absoluta, mas as modalidades de agrupamentos adotadas pelas 
professoras no concernente ao ensino de leitura. Para isso, nos deteremos nos seguintes 
aspectos: atividades propostas individualmente, em grupo, com a participação restrita do 
grupo-classe, com a participação de todos os educandos, além daquelas conduzidas pelas 
mestras.  

Os dados revelaram uma ausência de participação efetiva dos alunos dos primeiros anos 
na prática de leitura de textos. Somente nas escolas A e C2 as professoras, em apenas uma das 
oito aulas acompanhadas, oportunizaram seus alunos a lerem. Infelizmente, o quadro se 
manteve nas turmas de segundo ano, com exceção da escola A em que os educandos leram 
algum texto em cinco das oito aulas acompanhadas. Em se tratando dos terceiros anos, ainda 
consideramos tímido o investimento em leitura de textos pelos alunos, momento em que, 
certamente, essa prática já poderia estar consolidada. A professora do terceiro ano da escola B 
insistia em desenvolver uma prática sistemática de leitura e produção textuais, dada a 
autonomia que seus alunos apresentavam. Entretanto, localizamos essa prática em apenas 
cinco aulas.  

Ficou evidente, portanto, que, mesmo havendo a defesa acerca da participação dos 
aprendizes nas atividades realizadas em sala de aula, incluindo-se, nesse rol, a leitura 
(BARBOSA; SOUZA, 2006), nossos dados apontaram para o oposto do prescrito. 

Ao nos remetermos à leitura conjugada a outras alternativas de agrupamento, não 
identificamos nenhum momento reservado ao trabalho nos grupos. Quadro semelhante, 
encontramos na prática de leitura de texto com a participação da maioria dos alunos, visto que 
                                                           
2 Nomeamos as instituições pesquisadas: Escolas A, B e C.  
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somente na turma do terceiro ano da escola B, cuja prática parecia estar alicerçada no 
envolvimento de todos os alunos, verificamos seis aulas em que a mestra assegurou esse tipo 
de encaminhamento. Entre as turmas de segundo ano, se destacou a professora da escola A, 
com quatro momentos reservados à leitura com participação de todos. Já no que se refere às 
turmas de primeiro ano, esperávamos encontrar um quadro diferente no que diz respeito a essa 
modalidade de leitura envolvendo todos os aprendizes, porém, esta não se constituiu numa 
prioridade nesse universo.  

Por que afirmamos isto? Se a justificativa para não priorizar a leitura de textos 
individualmente, entre as turmas de primeiro ano, se expressava, sobretudo, pela ausência de 
autonomia para tal, como justificar, então, a ausência de leitura de textos que envolvesse o 
coletivo dos alunos e a professora? Em nossa compreensão, a prática de leitura coletiva, 
nessas turmas, possibilitaria maior apropriação dos aspectos estruturais e linguísticos do texto, 
bem como maior autonomia na construção de sentido do texto.  

Reportando-nos, ainda, à leitura coletiva, verificamos somente dois momentos em que 
esta ocorreu com a participação da maioria do grupo-classe, na turma da professora do 
primeiro ano da escola B. Durante a entrevista, revelou a importância de trabalhar com leitura 
de textos, mesmo com seus alunos no início do 1º ciclo.  

É interessante destacar a total ausência de prática de leitura de textos no grande grupo da 
escola C, instituição cujas professoras indicavam desenvolver as atividades com um nível de 
articulação que as diferenciava das demais escolas. Nesse universo, a professora do primeiro ano, 
em apenas uma das aulas observadas, oportunizou uma de suas alunas, com bom desempenho nas 
atividades, a realizar a leitura de um livro. Não sinalizando para uma prática de leitura sistemática, 
a professora do segundo ano, tal como a do primeiro, em uma de suas aulas, orientou um de seus 
alunos a ler, porém, a leitura não foi priorizada, nem mesmo por ela.  

Diferentemente das duas profissionais anteriormente descritas, a mestra do terceiro ano, 
parecia reconhecer, de maneira notória, a relevância de inserir seus alunos na leitura de textos, 
entretanto, o perfil de sua turma, em sua ótica, dificultava esse encaminhamento, visto que, de 
maneira geral, a maioria deles estava consolidando, ainda, a escrita alfabética. Aspecto que 
desencadeou uma série de limitações, inclusive na prática de leitura coletiva, nessa turma.  

Do mesmo modo como ocorreu com a leitura envolvendo a maioria dos alunos, essa 
prática desenvolvida com uma parte restrita dos educandos também não foi priorizada, entre 
as turmas acompanhadas. 

Por fim, reiteramos que os dados apontaram para uma predominância da leitura de 
textos por parte das mestras. Foram raros os momentos em que os alunos tiveram 
oportunidade de ler.  
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MAPAS CONCEITUAIS: UMA LEITURA DA IMAGEM SEM MARGENS 

Solange Miranda Fernandes1 
Ednéia Consolin Poli2 

Agência Financiadora: Observatório da Educação - OBEDUC (Capes) 
 

 
Introdução 

 
Este estudo demonstrou a importância da leitura de imagens, utilizando-se do 

instrumento Mapa Conceitual, para a avaliação do aluno, procurando responder também como 
este instrumento pode contribuir para a ampliação da leitura de mundo. Assim como, a 
importância que a arte exerce na formação das crianças, bem como suas contribuições para o 
desenvolvimento destas na infância, despertando a criatividade, expressão individual, 
socialização e consciência coletiva. É possível por meio da arte, tratar questões curriculares e 
do cotidiano de forma interdisciplinar, pois ela abrange conhecimentos comuns em várias 
áreas e possibilita a criança conhecer culturas diferentes e distantes da que ela vive. 

 
Uma abordagem sobre a semana da arte 

 
No ano de 1922, foi realizado um evento muito importante na cidade de São Paulo, a 

Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal. Como programa para as artes brasileiras, foi 
defendido o resgate da cultura popular. Esta objetivou a renovação e mudanças no contexto 
artístico e cultural urbano, na literatura, artes plásticas, arquitetura e na música.  

 
Os processos de ensino e aprendizagem 

 
A aprendizagem só terá bons resultados aos estudantes quando for significativa, pois, 

ela consegue alterar a “estrutura cognitiva” de quem aprende, mudando conceitos existentes, 
“formando novas ligações entre eles [...]”, e ainda fortalece o estudante dando-lhe capacidade 
para aprender (BORUCHOVITCH, 1993, 2006 apud SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010, p. 
176-177). 

 
 
 

                                                           
1 Professora da Rede Estadual de Ensino, do Colégio Estadual de Paiquerê, núcleo de Londrina - Paraná e 
pesquisadora bolsista do Observatório da Educação - OBEDUC (Capes) intitulado: Da avaliação do ensino à 
autorregulação da Aprendizagem: concretizando possibilidades da Universidade Estadual de Londrina, sob 
coordenação da prof.ª Dra. Sandra Aparecida Pires Franco. sandrafranco@uel.br . 
2 Professora do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina e membro do Projeto OBEDUC – 
UEL. poli@sercomtel.com.br. 
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História, evolução e importância da avaliação no contexto do ensino-aprendizagem 
 
A abordagem “pedagógica traz alguns registros sobre a avaliação apenas no século XIX 

com Durkheim, quando afirma, que no século XV, o exame era um momento no qual aquele 
que se expunha era ridicularizado”. Os critérios adotados nas avaliações, não são claros, cada 
professor tem um estilo, centrado em sua disciplina (BALIEIRO, 2003, p. 26, 32).  

Características como: “finalidade, sua utilização, objetivos, principais aspectos 
enfatizados por ela”, tornam a avaliação tão importante neste contexto (SCHMIDT; 
CAINELLI, 2004, p. 148).  

 
A leitura de imagens 

 
A leitura mudou seu conceito, abrange a leitura e a leitura das imagens, que muitas 

vezes tem papel de educar, mas, se apresenta em forma de poluição visual, provocando nas 
pessoas reações de curiosidade, dúvida, medo, etc. Elas procuram levar o espectador a ler, 
compreender e organizar os elementos artísticos e estéticos presentes, bem como sua 
importância enquanto linguagem.  

“A produção de arte faz a criança pensar inteligentemente acerca da criação de imagens 
visuais”, mas não é suficiente, pois devem ser conjugados o “fazer, ler e contextualizar” 
(BARBOSA, 1991, p. 34). 

 
Instrumentos avaliativos utilizados nos processos de ensino e de aprendizagem 

 
Vários instrumentos são utilizados pelos professores na avaliação. O Mapa Conceitual é 

uma técnica proposta por J. Novak durante a década de 1970, a qual teve como sustentação a 
teoria oferecida por David Ausubel, a Teoria da Aprendizagem Significativa (OBEDUC/UEL, 
2013). Os “Mapas conceituais são representações gráficas semelhantes aos diagramas, que 
indicam relações entre conceitos, ligados por descritores”. Apresentam uma estruturação que 
se inicia com conceitos abrangentes evoluindo “na inter-relação com conceitos 
progressivamente mais específicos e menos abrangentes” (LOPES, 2007, p. 75). 

Em 2013, foram realizados dois eventos, reunindo professores da Rede Pública Estadual 
de ensino, integrantes do Projeto Observatório da Educação (OBEDUC). No primeiro, 
“Oficina Pedagógica”, foi abordado o tema “Mapas Conceituais: Alternativa para Ensinar, 
Aprender e Avaliar”. O segundo evento foi uma troca de experiências de extrema importância 
ao exercício docente com os participantes do curso do Projeto OBEDUC, no qual 
apresentaram experiências obtidas com a utilização dos mapas conceituais aplicados aos 
alunos (OBEDUC/UEL, 2013).  
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Metodologia 
 
O estudo apresentou abordagem qualitativa, estudo de caso e Pesquisa Bibliográfica, 

com finalidade de obter conhecimento e analisar as principais contribuições teóricas 
existentes. As fontes pesquisadas foram: livros, artigos científicos, revistas, jornais, e 
materiais disponíveis na Internet. Foi uma pesquisa participante pela interação educador x 
educandos e de intervenção do educador, coordenando as atividades a serem realizadas. A 
pesquisa foi realizada em um Colégio Estadual, e participaram 25 alunos de uma sala de 3º 
ano do Ensino Médio.  

 
Resultados e discussões 

 
As atividades iniciaram com a introdução do tema História da Arte e a leitura de 

imagens, na sequencia foram ofertadas ferramentas relevantes para elaboração e construção 
dos mapas conceituais. O tema escolhido foi "O Modernismo no Brasil", no qual a 
pesquisadora distribuiu textos para pesquisa e estudo: Antecedentes da Semana de 22 e a 
própria Semana de Arte Moderna.  

Foi solicitado que montassem as reflexões em cartazes para possibilitar o entendimento 
do que leram. A pesquisadora realizou uma leitura, explicando sobre o movimento de 
vanguarda no Brasil.  

Foram formadas equipes de cinco integrantes, que após a leitura destacaram as palavras 
chave, que iriam estruturar o entendimento do texto em forma de mapa conceitual, criando um 
roteiro de aprendizagem, por meio das relações estabelecidas entre as ideias e os conceitos.  

Após o estudo, iniciaram a construção do mapa. A pesquisadora forneceu imagens da 
época do movimento artístico, do Teatro Municipal de São Paulo; da capa do catálogo 
idealizada por um dos artistas precursores do evento - Di Cavalcante; da capa da revista 
falando sobre o evento; de algumas obras de arte que fizeram parte do evento, que poderiam 
utilizar construção, ilustrando o conceito.  

Em seguida a pergunta seria: Aonde (palavra de ligação) aconteceu a Semana de Arte 
Moderna? TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, ilustrar com imagem do teatro naquela 
época, e assim a pesquisadora foi intervindo onde era possível. Para a construção dos mapas 
conceituais, a pesquisadora já havia escolhido palavras chaves, digitou todas que os cinco 
grupos passaram e entregou uma folha para cada grupo para montarem a arte final. Após 
terminarem, apresentaram os resultados da aprendizagem significativa por meio dos mapas 
conceituais. 

Foi perguntado também se souberam ler as imagens, ou seja, a imagem do mapa 
conceitual e sua estruturação, responderam que após sua execução foi possível compreender 
melhor o texto da História da Arte, pois conseguiram compreender a arte em suas mais 
variadas situações e dimensões, explorando o tempo e o espaço de uma obra de arte. 
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Considerações finais 
 
A avaliação procura reproduzir todas as necessidades estabelecidas na própria 

sociedade. Para sua realização, é necessário utilizar instrumentos que facilitem esta ação. 
Neste estudo, da leitura de imagens, foi priorizado o Mapa Conceitual como um importante 
instrumento, pois, por intermédio de sua montagem, podem ser obtidos diferentes resultados, 
que permitem visualizar como cada aluno pensa e os esforços realizados no decorrer deste 
processo.  

Através da pesquisa de campo observou-se que, cada aluno tem sua maneira de 
compreender, sentir, agir, assim foram organizando as ferramentas (conceitos e imagens) de 
acordo com seus conhecimentos prévios. Portanto, o instrumento - Mapa Conceitual vem para 
enriquecer a prática educativa da leitura de imagens. A experiência permitiu colher resultados 
de diferentes formas de organização dos conteúdos apresentados. Assim cada aluno, a sua 
maneira, foi criando seus novos conceitos. Comprovando que a aprendizagem significativa foi 
atingida. 
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UM TRABALHO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE CRÔNICAS: A 
CONSTRUÇÃO DE UM LIVRO COLETIVO 

Solange Nascimento da Silva1 
 
Este trabalho apresenta o relato de uma atividade de leitura e produção textual de 

crônicas para construção de um livro coletivo, com a participação de alunos e servidores do 
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – câmpus Volta Redonda.  

Para a composição do livro em CD Crônicas: olhares sobre o cotidiano, publicado em 
2013 pelo IFRJ, foram reunidos os textos de alunos do curso técnico integrado ao ensino 
médio de Automação Industrial e de alunos da Licenciatura em Física. Além disso, contamos 
com os textos de servidores do câmpus que participaram de um concurso de crônicas 
promovido pela equipe de cinco professores de Língua Portuguesa, organizadores do 
concurso e do projeto do livro. 

Esse material foi reunido para organização, revisão e publicação, contando com o apoio 
técnico de alguns servidores da instituição. O livro, portanto, é uma produção coletiva da 
comunidade acadêmica, produzido entre sujeitos, tempos, temas e espaços diversos que 
dialogaram entre si, com base em temáticas e linguagem relacionadas ao cotidiano.  

O projeto teve como objetivos: incentivar a leitura, favorecer a construção de 
conhecimentos e a troca de experiências entre realidades e perspectivas diferenciadas e 
possibilitar o desenvolvimento da expressão escrita como uma prática social. 

 
Leitura e escrita em sala de aula 

 
O grande desafio da escola e, em especial, do professor de Língua Portuguesa sempre 

foi ensinar a escrever. Para que o ensino de texto se realize de forma mais produtiva é 
fundamental, entretanto, além da clareza em relação a critérios e orientações, uma 
aproximação, principalmente em fases iniciais, com a realidade dos estudantes, partindo de 
assuntos com os quais eles se identifiquem.  

Por isso, 
 

Não basta [...] apenas ter a clareza metodológica para trabalhar a escrita em 
sala de aula. O assunto deve ser proposto partindo de questões próximas ao 
aluno, que lhe digam respeito bem de perto: falar de si e de suas questões é o 
primeiro passo para falar do que está longe (ENDRUWEIT, 2013, p. 1). 

 
Paralelamente, o trabalho com base em gêneros é importante no sentido de desenvolver 

uma perspectiva social sobre o texto.  

                                                           
1 Doutora em Língua Portuguesa (UERJ); Instituto Federal do Rio de Janeiro; Volta Redonda, RJ. E-mail: 
solange.silva@ifrj.edu.br.  



UM TRABALHO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE CRÔNICAS: A CONSTRUÇÃO DE UM LIVRO COLETIVO 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3130 

Assim, em última análise, a distribuição da produção discursiva em gêneros 
tem como correlato a própria organização da sociedade, o que nos faz pensar 
no estudo sócio-histórico dos gêneros textuais como uma das maneiras de 
entender o próprio funcionamento social da língua (MARCUSCHI, 2008, p. 
208.). 

 
Assim, o gênero crônica pode ser considerado bastante adequado para uma fase inicial 

dessa construção, principalmente por abarcar temas referentes ao cotidiano, por apresentar, de 
modo geral, uma linguagem mais simples, por flexibilizar o modo de composição (narração 
e/ou dissertação) e por normalmente ter uma abordagem descontraída (MACHADO, 1994). 

Já no que diz respeito ao processo de escrita em si, a sequência metodológica de ler, 
analisar, debater, planejar, escrever, criticar e reescrever o texto favorece uma relação mais 
consistente com a escrita: “[...] lembremo-nos que nenhum texto nasce pronto, que reescrevê-
lo é a condição da língua escrita, é a condição que a busca da palavra adequada exige” 
(ENDRUWEIT, 2013, p. 2). Desse modo, deve-se partir do conhecimento do gênero e do 
tema, passar pela reflexão e pela discussão das ideias, para enfim iniciar a produção, de forma 
mais amadurecida e contextualizada.  

A leitura e a escrita, nesse caso, são produtos e produtores de uma interação entre 
sujeitos historicamente construídos, com diferentes sentidos e perspectivas (KERSCH; 
GUIMARÃES, 2012). Dessa forma, a compreensão de textos é também uma forma de 
diálogo entre autor e leitor – “Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra” 
(BAKHTIN, 2009, p. 137).  

A construção de um livro coletivo, nesse sentido, é possível partindo-se de um processo 
dialógico em que muitas vozes se apresentam, configurando sentidos e ressignificações por 
uma ação compartilhada em grupo, como prática social. 

 
Produção das crônicas em aula 

 
A maior parte dos textos que fazem parte do livro foi produzida no segundo semestre de 

2012, com as turmas do ensino médio e com a turma de Oficina de Texto I, na Licenciatura.  
A metodologia de trabalho da equipe com as turmas é a seguinte: primeiramente, o 

professor apresenta o gênero, por meio de leitura, de análise e de discussão de textos diversos; 
após essa fase, é orientada uma atividade em que os alunos são motivados a refletir e debater 
sobre um tema específico2, por meio de textos, vídeos e/ou músicas; em seguida, a turma 
produz uma crônica em sua primeira versão com base em orientações, para ser lida e 
analisada pelo professor, que, em uma próxima aula, apresenta seus comentários e discute os 

                                                           
2 Nesse semestre, o tema sugerido para o ensino médio foi “O lugar onde vivo”, por conta da proposta da 
Olimpíada de Língua Portuguesa, e para o ensino superior, “Situações constrangedoras ou desconfortáveis do 
cotidiano”. 



UM TRABALHO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE CRÔNICAS: A CONSTRUÇÃO DE UM LIVRO COLETIVO 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3131 

questionamentos e dúvidas dos alunos; na próxima etapa, a turma produz a segunda versão da 
crônica. Por fim, os alunos enviam ao professor o texto final. 

Ao final desse semestre, todos os alunos foram informados e consultados quanto à 
publicação do livro. A participação não era obrigatória. Após o envio dos textos pelos 
participantes, o material passou por revisão e por ajustes de formatação.  

Esse projeto foi inscrito na V Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura do Sul 
Fluminense – Sematec Sul –, ocorrida no segundo semestre de 2013 no câmpus.  

 
Concurso de crônicas 

 
Há também outro projeto da equipe de Língua Portuguesa que acontece já há três anos: 

O Concurso de Poemas e Crônicas do IFRJ - câmpus Volta Redonda. Sua terceira edição 
aconteceu no primeiro semestre de 2013.3 

Com base em experiências dos concursos anteriores, a fim de incentivar a participação 
de servidores e alunos, foram desenvolvidas ações de apoio à comunidade acadêmica com 
esclarecimentos em relação à produção escrita do gênero crônica. Foi realizada uma oficina 
livre, em dois turnos, e foi montado um mural com orientações, em que foram expostas 
crônicas de autores diversos e de ganhadores dos concursos anteriores. 

Para a organização geral do concurso, a equipe elaborou e divulgou o regulamento e 
preparou as inscrições. Além disso, avaliou os textos, publicou os resultados e promoveu as 
premiações em um evento do câmpus.  

Vários participantes foram convidados a enviar seus textos para publicação. Todos os 
textos enviados foram inseridos no livro. 

 
Editoração, organização e lançamento do livro 

 
O projeto de editoração do livro começou em abril de 2013. A revisão final dos textos 

ficou por conta da equipe de Língua Portuguesa, e outros profissionais participaram da fase de 
organização do material. No total, foram reunidas 42 crônicas. 

Um técnico-administrativo do setor de Tecnologia da Informação do câmpus ficou 
responsável pelo software para produção do livro, organizando a parte de editoração 
eletrônica, com o apoio do professor de Arte, que criou a capa e a arte do livro. 

O bibliotecário cuidou da parte de registro do ISBN, da produção da folha de rosto e da 
ficha catalográfica.  

O material necessário foi liberado pela Direção do câmpus: CDs, capas e etiquetas, para 
que pudessem ser feitas as gravações. Nesse primeiro momento, foram produzidas cem 
cópias.  

Após esse trabalho, o livro foi lançado em dois eventos acadêmicos do IFRJ, com 
distribuição de exemplares para os autores.  
                                                           
3 Nessa edição, esse projeto foi inscrito na V Sematec Sul. O tema foi “Um dia na vida”. 
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O primeiro evento foi a própria V Sematec Sul, no dia 22 de agosto de 2013, em que 
organizadores e autores puderam apresentar um pouco da experiência de construção do livro: 
o processo de criação e escrita, a organização e a realização da obra publicada. Esse foi um 
momento especial, quando os autores puderam dialogar sobre a importância da relação com 
os textos e a oportunidade de publicar pela primeira vez.  

O segundo evento foi o II Café Literário do câmpus Rio de Janeiro, em 27 de setembro 
de 2013, quando alguns dos organizadores apresentaram um relato da atividade desenvolvida 
e apresentaram o livro em uma mesa de autores do instituto.  

 
Considerações finais 

 
Essas ações desenvolvidas para a produção de um livro coletivo estabeleceram um 

processo dialógico de construção de conhecimento e de amadurecimento em relação ao texto, 
como leitura e como escrita, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem e para a 
integração dinâmica de diferentes sujeitos e realidades no câmpus. 

É papel da escola criar condições para que o estudante seja leitor coenunciador. O 
aprendizado da leitura e da escrita como prática social, a partir de um processo de interação, 
forma sujeitos críticos, capazes de agregar novos conhecimentos e visões para compreender 
melhor sua realidade e poder atuar em sociedade de forma mais consciente. 
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A LITERATURA INFANTIL NO PNAIC: EM FAVOR DA 
PEDAGOGIZAÇÃO OU DA HUMANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS? 

Sônia Cláudia Barroso da Rocha1 
Aline Janell de Andrade Barroso Moraes2 

Michelle de Freitas Bissoli3 
 

Literatura infantil e escola 
 
Desde o final da década de 1990 é possível perceber o grande investimento na aquisição 

e distribuição de livros de literatura infantil para as escolas públicas brasileiras dos anos 
iniciais do ensino fundamental pelo MEC (PNLD - Programa Nacional do Livro Didático e 
PNBE - Programa Nacional Biblioteca na Escola), buscando tornar frequente o acesso a esse 
tipo de material escrito nas bibliotecas e salas de aula.  

Segundo material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 
disponibilizado pelo MEC para a formação dos professores de 1˚, 2º e 3º anos do ensino 
fundamental, acervos compostos por vários tipos de obras foram distribuídos às salas das 
turmas do ciclo de alfabetização  

 
[...] com o propósito de auxiliar na tarefa de garantir a alfabetização das 
crianças, na perspectiva do letramento e da ampliação cultural, 
contemplando temáticas relativas a diferentes áreas do conhecimento: 
Ciências da Natureza e Matemática; Ciências Humanas; Linguagens e 
Códigos. O principal objetivo, portanto, é favorecer boas condições de 
ensino, propiciando o acesso das crianças a materiais escritos de qualidade, 
que as aproximem das esferas da literatura, da ciência e da arte. (BRASIL, 
2012a, p. 27). 

 
Cademartori (2010, p. 9) aponta que “nos últimos anos do século XX, a noção da 

importância da literatura infantil na formação de pequenos leitores consolidou-se, integrando 
a pauta das políticas de educação e cultura”. Os livros infantis têm sido, pois, apresentados 
como recursos indispensáveis no processo de alfabetização das crianças em nosso país. A 
autora ainda discute que não há como negar o vínculo entre a literatura infantil e a educação, 
no entanto, “é importante ter clareza de que não cabe ao gênero o papel de subsidiário da 
educação formal. A natureza literária já o coloca além dos objetivos pedagógicos, assim como 
dos ideais, costumes e crenças que os adultos queiram transmitir às crianças” 
(CADEMARTORI, 2010, p. 8). 

                                                           
1 Doutoranda em Educação – apoio CAPES; UFAM; Manaus, AM. E-mail: sonyaclaudya@yahoo.com.br  
2 Mestranda em Educação – apoio FAPEAM; UFAM; Manaus, AM. E-mail: aline.janell@bol.com.br  
3 Doutora em Educação; docente do PPGE/UFAM; Manaus, AM. E-mail: mibissoli@yahoo.com.br  
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A associação da literatura infantil a uma meta pedagógica imediata não é uma ideia ou 
atitude nova. Ela se confunde com a própria origem da literatura infantil, fortemente ligada ao 
surgimento da infância. Segundo Zilberman (2003), não se escrevia para as crianças porque 
não existia a “infância”. Somente a partir da Idade Moderna, por conta do reconhecimento da 
infância, é que serão produzidos os primeiros livros para as crianças, que nascem como 
adaptação da literatura para os adultos, com um alto cunho educativo e pedagógico, utilizados 
como instrumento nas escolas para moralizar e disciplinar as crianças.  

É preciso lembrar que o aspecto utilitário atribuído à literatura infantil, especificamente 
na escola, pode se dar em diferentes âmbitos. O autor, na concepção da obra, pode atribuir-lhe 
um caráter utilitário, não só pela temática escolhida, mas pela forma como escreve. Caso 
priorize o caráter estético, a obra pode, no processo de distribuição e comercialização, assumir 
um caráter utilitário quando enquadrada em certas categorias editoriais com indicação para 
trabalhar conteúdos/temas escolares. Por fim, a literatura infantil pode, ainda, ser usada pelos 
professores como pretexto para trabalhar conteúdos curriculares em detrimento de seu aspecto 
estético. Em qualquer um desses casos, os textos literários assumem não a função de 
ampliadores de referências de significado e sentido para a criança, mas a de meios de 
inculcação de concepções dos adultos (BISSOLI, 2001). 

Entretanto, a literatura infantil é Arte. Nesse sentido, possui um caráter humanizador 
que pode proporcionar às crianças a sensibilidade, a fruição, o encantamento, a imaginação, a 
liberdade de sentir. Tais elementos são essenciais para a sua formação omnilateral, mas 
parecem ficar em segundo plano quando a literatura é compreendida como recurso didático-
pedagógico para “trabalhar conteúdos”. Nós a empobrecemos quando tiramos dela aquilo que 
traz em potência: a riqueza de vivências estéticas que impactam o leitor de maneira única. 

 
Literatura infantil no PNAIC? 

 
Com o PNAIC, assistimos uma pretensa revalorização da literatura infantil no processo 

de alfabetização das crianças. É o que explicita o segundo direito de aprendizagem no ciclo de 
alfabetização: “apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, crônicas, 
poemas, dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de fruição estética, de imaginação 
e de lirismo, assim como os múltiplos sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura” 
(BRASIL, 2012b, p. 32).  

Mas, que lugar ocupa efetivamente a literatura infantil na formação de professores do 
PNAIC? Cabe salientar que o próprio termo literatura infantil é raramente utilizado nos 
cadernos destinados aos professores. O termo é substituído por obras complementares, 
denunciando o caráter utilitário atribuído aos livros para crianças e ignorando um debate 
profícuo que se desenvolve desde a década de 1970 no Brasil (ESTEVES BORTOLANZA, 
2011).  

No material, é feita uma classificação das denominadas obras complementares enviadas 
para as turmas de 1º, 2º e 3º anos (LEAL; LIMA, 2012): livros de divulgação do saber 
científico/obras didáticas; biografias; livros instrucionais; livros de parlendas, cantigas, trava-
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línguas, jogos de palavras; livros de palavras; livros de imagens; livros de histórias com foco 
em conteúdos curriculares; histórias em quadrinhos e livros literários. Fica claro, pela 
classificação apresentada, que nem todos os livros para crianças estão sendo considerados 
como literatura infantil na formação do PNAIC. Há uma (sub)categoria específica para tanto: 
os textos literários. Fica evidente o que se pretende com o acervo referenciado e resenhado no 
material: “[...] podem auxiliar o aluno a ter contato com vários conteúdos, satisfazendo sua 
curiosidade sem que ele se dê conta de que está tendo acesso a determinado componente 
curricular” (BRASIL, 2012a, p. 22).  

Trata-se de atribuir aos livros produzidos para crianças, sem distinção para os textos 
literários, uma função que não lhes cabe. Que sentido tem aprender sem saber que se está 
aprendendo? Que concepção de criança e de aprendizagem está implícita a essa postura? Por 
que razão uma categoria maior, a literatura infantil, torna-se, no PNAIC, uma subcategoria, 
dividindo espaço, por exemplo, com livros cujo conteúdo é um conjunto de palavras 
acompanhadas de ilustrações a elas respectivas (LEAL; LIMA, 2012)? 

No espaço que temos, não é possível estender essa discussão. Mas, podemos dizer que a 
formação do PNAIC, um programa de alcance nacional, não tem contribuído para amenizar o 
problema da prioridade dada ao caráter utilitário da literatura infantil nas escolas, já 
amplamente denunciado pelos especialistas (CADEMARTORI, 2010; ZILBERMAN, 2003). 
No material do Pacto também constam relatos de experiências consideradas exemplares no 
processo de alfabetização e letramento, nos quais os professores descrevem como usam os 
livros. Um exemplo é o projeto “Meu bairro, muitos lugares”, da unidade 5, no qual as 
professoras explicam que fizeram a leitura da obra “Na venda de Vera” de Graça Lima e Hebe 
Coimbra, para introduzir a discussão sobre o comércio existente no bairro.  

 O depoimento de uma professora cursista do PNAIC que leciona no 1o ano, em 
Manaus, confirma nossa hipótese. Para ela, a leitura dos livros do acervo complementar tem 
por função 

 
[...] tornar as aulas mais interessantes, agradáveis e motivadoras às crianças. 
Pois o processo de alfabetização está associado à leitura de livros, 
despertando o imaginário das crianças e sua criatividade. Além do que, é 
possível escolher as obras concomitantes aos assuntos abordados, pois a 
coleção de obras oferecida pelo PNAIC traz assuntos atuais e temas sociais 
que são trabalhados em sala de aula. [...] Elaboro textos lacunados, 
perguntas, caça-palavras, produção de frases e textos coletivos, ditados 
recortados e jogos sobre o livro, sempre associando ao conteúdo abordado 
em sala de aula. 

 
Se é possível perceber uma reinvestida do caráter utilitário dos livros para crianças no 

PNAIC e, de certa forma, um abandono da categoria literatura infantil, urge retomar os ricos 
debates entre as funções pragmáticas e estéticas dos livros para crianças e da escola como um 
todo.  
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A ARTE DE FAZER: MEMÓRIA, PARTICIPAÇÃO E HISTÓRIA NOS 30 
ANOS DA ASSOCIAÇÃO DE LEITURA DO BRASIL 

Sonia Midori Takamatsu1 
 
A Associação de Leitura do Brasil (ALB) foi fundada em 14 de novembro de 1981, 

ratificando as decisões tomadas durante a assembleia dos participantes do 3º Congresso de 
Leitura (COLE). Entretanto, devemos considerar aqui que a história de fundação da ALB tem 
sua origem já no 1º COLE, realizado em 1978, e cuja organização coube à Faculdade de 
Educação da Unicamp, juntamente com a Secretaria Municipal de Campinas e a Associação 
Campineira de Bibliotecários. Na ocasião aconteceu, também, a I Conferencia para 
Bibliotecários. 

Naquele momento, o 1º COLE trouxe à pauta problemas da educação e da cultura, 
visando a aglutinar pesquisadores, professores e escritores. Igualmente, o debate em relação 
aos problemas herdados das quase duas décadas de regime autoritário e o anseio da sociedade 
por um governo mais justo ensejaram momento propício a uma reflexão crítica fundamentada 
no universo do livro e da leitura. Os objetivos gerais divisados pelo 1º COLE foram: 

 
• Refletir mais incisivamente sobre a problemática da leitura e da divulgação da cultura no 

contexto brasileiro; 
• Caracterizar a importância da literatura (infantil e adulta) na formação do leitor crítico. 
• Fornecer aos professores de todos os níveis de ensino algumas propostas de melhoria do 

ensino da leitura.2 
 
O que se discutia era não só o acesso à cultura e à leitura, mas, também, o acesso à 

educação. O questionamento dos modelos engessados de educação impostos pelo regime 
autoritário chamava a atenção para um problema social e, essencialmente, político: a exclusão 
da grande maioria da população das perspectivas e condições mínimas que pudessem prover a 
formação do homem como cidadão. Fazia-se, então, necessário um grande debate em torno do 
acesso ao conhecimento e à cultura, reivindicações básicas para a conquista de uma sociedade 
democrática. Apesar dos muitos prejuízos do regime autoritário, o momento político era 
promissor à mobilização da sociedade no sentido de conquistar um Estado democrático, 
sobretudo em função do enfraquecimento do modelo implantado pela ditadura, 
particularmente os abusos cometidos ao longo de quase vinte anos de opressão. Portanto, as 
propostas do 1º COLE puderam ir além do debate sobre a leitura e o livro, havendo, 
igualmente, a possibilidade de reunir e mobilizar profissionais de diferentes setores em torno 

                                                           
1 Aluna do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação – UNICAMP. Email: sonia.takamatsu@gmail.com 
2 Resumo do 1º Congresso de Leitura, 1978. 



A ARTE DE FAZER: MEMÓRIA, PARTICIPAÇÃO E HISTÓRIA NOS 30 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DE...  
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3138 

de temas e questões, ainda que correlatos muito mais amplos3. Tais disposições seriam 
ampliadas no ano seguinte, durante a realização do 2º COLE, em 1979. Como demonstram os 
resumos do 2º COLE, os objetivos do Congresso, tornaram-se mais abrangentes, ampliando, 
assim, as perspectivas a partir da discussão sobre a leitura e o livro. 

 
• Estabelecer estratégias viáveis para a incrementação do hábito de leitura junto à 

população; 
• Fornecer aos professores do 1º e 2º grau algumas propostas de melhoria para o ensino de 

leitura; 
• Refletir sobre aspectos relacionados com a utilização de livros e materiais didáticos; 
• Trocar experiências voltadas à pedagogia da leitura4. 

 
Podemos considerar que os objetivos do 2º COLE contemplavam, naquele momento, a 

reflexão sobre o conjunto de práticas existentes no sistema educacional, bem como o exame 
de materiais pedagógicos que determinam o aprendizado da leitura. Outro ponto a ser 
considerado descende da preocupação em fornecer aos professores meios e práticas 
pedagógicas que pudessem auxiliar o ensino da leitura. Aspecto igualmente relevante no 
programa do Congresso era a inquietação em relação à divulgação dos saberes produzidos 
dentro das universidades, ampliando-lhes o papel e o alcance. A perspectiva de que esses 
saberes poderiam produzir novos rumos ao sistema educacional, e, possivelmente, 
transformá-lo em seus aspectos essenciais, conduziram os debates, ampliando-os ao nível 
político e social, e não apenas academico.  

É importante notar que essa forma de organização expunha, em essência, a natureza dos 
interesses dos COLEs, ao passo que criava uma pauta de reivindicações cujo objetivo 
fundamental era a democratização da leitura. No texto da avaliação dos dois primeiros 
COLEs, assinado pelo Prof. Ezequiel T da Silva e pela Profª Lilian M. Lopes da Silva, 
inscreve-se, com especial atenção, a necessidade de se realizar um Congresso de Leitura com 
ampla mobilização em torno dos direitos da população em relação ao acesso à leitura. Essa 
seria a palavra de ordem para a realização do 3º COLE, em 1981. Excerto do texto sobre a 
avaliação dos dois primeiros COLEs — intitulada “Síntese do 1º e 2 COLE e perspectivas....” 
— demonstra: 

 
Um Congresso de Leitura deveria se transformar, então, em um Congresso 
de Leitura Popular, que defendesse os direitos dos leitores postergados e 
esquecidos pelo sistema e pela discriminação. Um Congresso de Leitura 
deveria lutar para a conquista de uma CULTURA POPULAR. Um 

                                                           
3 Existia um número expressivo de participantes do 1º COLE de 1978, registrou-se 250 participantes. Dados 
publicados nos Resumos do 1º COLE. 
4 Resumos do 2º Congresso de Leitura (COLE), 1979. 
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Congresso de Leitura deveria, enfim, lutar não só pelo direito de dizer 
coisas, mas pelo direito de dizê-las PARA TODOS!5 

  
A democratização da leitura fez-se, então, palavra de ordem para a mobilização dos 

pesquisadores das academias; professores que discutiam suas práticas pedagógicas e 
questionavam o modelo de ensino existente; profissionais ligados ao livro e ao acesso ao 
livro; enfim, setores que aglutinavam nos domínios da leitura e nos Congressos de Leitura 
suas inquietações e anseios na projeção de uma sociedade democrática e participativa. 

O 3º COLE, em 1981, apresentou como tema “Democratização da Leitura no Brasil” e 
marcou o inicio da jornada da Associação de Leitura do Brasil (ALB), agora constituída como 
entidade. Mais que uma associação de interesses específicos, a ALB foi passo necessário à 
transformação de um cenário complexo no que diz respeito às próprias oportunidades de 
acesso aos saberes letrados.  

Inicialmente, a criação da ALB teve como finalidade estimular e implantar grupos 
regionais de pesquisas sobre leitura e, também, coordenar esses grupos. Além disso, havia a 
necessidade de veicular, através de diversos meios de comunicação, os trabalhos e pesquisas 
realizadas. Em termos de efetivação da existência da entidade, coube ao comitê provisório 
levar à frente os trâmites jurídicos e a elaboração de um Estatuto da entidade.  

A veiculação dos trabalhos realizados pelos pesquisadores, as experiências dos 
professores em sala de aula e de outros profissionais da área foram concretizadas através da 
publicação da Revista Leitura:Teoria e Prática.  

O número zero da Revista Leitura:Teoria e Prática publicou o primeiro editorial 
assinado pela diretoria provisória, que reafirmava o compromisso da entidade com a 
democratização da leitura, mobilizando todos aqueles que se preocupavam com os problemas 
em torno da questão da leitura:  

 
Leitura: Teoria e Prática,... nasce com o propósito principal de servir como 
veículo e intercambio entre aqueles que se preocupam com os problemas da 
leitura. Destina-se, mais especificamente, a todos aqueles que desejam lutar 
pela democratização da leitura no contexto brasileiro através de um 
trabalho coletivo e transformador6 

 
O editorial da revista concretizava o primeiro ciclo da fundação da ALB e a diretoria 

provisória assumia o papel de mobilizadora dos grupos que surgiam dessas discussões, 
viabilizando um conjunto de medidas que dinamizaram as discussões sobre a leitura e o livro. 
Outro aspecto que podemos enfatizar é o da luta pela democratização da leitura, ganhando 
contexto mais amplo na medida em que os problemas em torno dessa questão constituíam-se, 
igualmente, problemas do campo da educação. 
                                                           
5 Silva, Ezequiel T da, Silva, Lilian L Martin da, Sintese do 1º e 2º COLE e perspectivas... , publicado nos 
Resumos do 2º Congresso de Leitura. Este texto foi apresentado no 32º SBPC em 1982. 
6 Editorial, Revista Leitura: Teoria e Prática, ano 1, nº zero, novembro de 1982. 
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A Revista Leitura, em seu primeiro editorial, propunha-se à publicação não somente das 
pesquisas acadêmicas e científicas, mas também dos relatos de experiências de professores em 
sala de aula. Nesse sentido, a revista tornou-se um importante veiculo de comunicação para 
aqueles que trabalhavam no anonimato, ainda que na condição de protagonistas de um cenário 
complexo do sistema educacional.  

A luta pela democratização da leitura tornou-se, então, ato contínuo, e, ao longo dos 
anos, a ALB tornou-se referencia para o estudo sobre leitura e livro. A trajetória da entidade 
fala por si ao concretizar a pauta de agregar pessoas interessadas em discutir as questões da 
leitura e do livro. Foi de fundamental importância para a constituição dessa trajetória o olhar 
na direção do universo dos professores que atuavam diretamente com alunos em sala de aula; 
sobretudo no sentido de dar voz a esses profissionais, tanto quanto a outros mais que 
compartilharam essas preocupações ao longo da história da entidade. Fruto dessa abertura que 
a ALB sempre promoveu foi a publicação de inúmeros trabalhos ao longo dos anos de 
existência da entidade, esforço constitutivo de um panorama da educação brasileira sob 
diversos matizes de pensamento. 
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UM NOVO OLHAR SOBRE A LEITURA NA COMPLEXIDADE 

Stéla Piccin1 
Nize Maria Campos Pellanda2 

 
[...] mas pode ser também outras imagens, outras 

letras, outras línguas, outros acordes, outros 
batuques e transes, outros colares e penas. As 

combinações parecem infinitas. E se não forem, se o 
caminho parecer árduo, pode-se pedir aos Deuses 
Guaranis que nos enviem belas e sábias palavras, 

almas-palavras derramadas como chuva, 
despertando as sementes e fertilizando a terra. 

Esther Maria de Magalhães Arantes. 
 
Através da leitura, adquirimos e ampliamos nossos conhecimentos. Compreendemos 

melhor nosso papel como sujeitos históricos e reflexivos, estabelecemos relações com 
manifestações sociais e culturais de diferentes tempos e espaços. Além disso, a leitura 
proporciona reflexões acerca da vida, instiga a ampliação dos horizontes e pode ser uma 
maneira de conhecer a si mesmo e ao mundo. 

Seja pelo desejo, busca de conhecimento, informações, curiosidade, a leitura é, 
sobretudo, uma aliada em busca do autoconhecimento. Paulo Freire, em relação ao ato de ler, 
destacou que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 1987, p.11). A 
decodificação dos grafemas não é suficiente para chegar à compreensão e à interpretação. 
Quando estamos diante de uma obra da literatura, de uma notícia de jornal, de um hipertexto, 
estamos em pleno devir. Damos sentido ao texto, ou não, a partir das nossas experiências, do 
nosso contexto pessoal. 

Atualmente, as práticas leitura encontram-se em constante evolução, devido, 
principalmente, às tecnologias da informação e da comunicação como realidade no cotidiano 
do homem (seres humanos) do século XXI. Surgem outros espaços, linguagens, suportes, 
formatos de textos e leitores com características específicas, que requerem um novo olhar 
para a leitura, um olhar que considere e problematize a complexidade da contemporaneidade. 

Lévy (1999), acerca do assunto, alerta que estamos vivenciando a abertura de um 
espaço de comunicação, que define como ciberespaço, o meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial de computadores. Um ambiente de múltiplas possibilidades, de 
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interações, de acoplamento homem/máquina, ou seja, um espaço de 
complexificação/subjetivação do ser humano.  

Compreender essa nova conjuntura nos impulsiona, cada vez mais, em direção ao 
paradigma da complexidade, que se configura como uma teoria que contempla as 
perturbações e as emergências do acoplamento homem/máquina. Reconhece na técnica um 
elemento de autoprodução dos seres humanos. A respeito do pensamento complexo, Morin e 
Le Moigne esclareceram: 

 
O pensamento complexo é, pois, essencialmente o pensamento que trata com 
a incerteza e que é capaz de conceber a organização. É o pensamento capaz 
de reunir (complexus: aquilo que é tecido conjuntamente), de contextualizar, 
de globalizar, mas, ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o 
individual, o concreto. (MORIN e LE MOIGNE, 2000, p.207). 

 
A complexidade que vivenciamos com as tecnologias da informação e comunicação nos 

permite desfrutar de capacidades antes desconhecidas, como, por exemplo, as inúmeras 
opções de navegação, que resultam em uma maior autonomia, invenção, criação do sujeito, 
contribuindo, consequentemente, na ampliação de seu conhecimento. Isso tudo nos conduz a 
uma nova compreensão, a outra concepção do todo e, ao mesmo tempo, a um espaço de 
constituição dos seres humanos. E é, nesse universo complexo, que surgem outras práticas de 
leitura. 

Kleiman (1999) explica que a compreensão de um texto é um processo que se 
caracteriza pela utilização de conhecimento prévio, por objetivos preestabelecidos, pela 
formulação de hipóteses, por habilidades específicas, pelas interações com o texto, entre 
outros fatores. Todos esses aspectos, também estão presentes na leitura no ciberespaço, 
porém com novas particularidades. Baseada em outros estudos da área a autora, ressalta, 
ainda, “há vários processos de leitura, sempre ativos, tantos quantos forem os objetivos do 
leitor, muitas vezes estes últimos determinados pelos tipos ou formas de textos” (KLEIMAN, 
1999, p.32). Os novos formatos de textos implicam mecanismos de leitura até então pouco 
explorados e em constituição, visto que o leitor não está exposto somente a um espaço de 
leitura, ou tipo específico de texto, está em um ambiente de comunicação, expressão, 
armazenamento de informações, múltiplas interações, em que o texto pode ser imagem, som, 
etc. Deste modo, estabelece seus objetivos, constitui suas próprias habilidades e gera 
processos cognitivos para chegar à compreensão de acordo com o meio e ao tipo de texto que 
está exposto. 

Essa pluralidade, caracteristica do ciberespaço, oportuniza uma leitura não linear. Não 
há imposição de uma ordem específica, cada leitor pode escolher seu caminho com base nos 
seus conhecimentos, objetivos e hipóteses. Contudo, é preciso atenção para tal aspecto, pois, 
se, por um lado, dispõe de um vasto leque de possibilidades, por outro, pode perder-se em um 
emaranhado de informações. Em meio complexidade da rede, mesmo que tenha seus 
objetivos estabelecidos, uma palavra ou um link pode conectá-lo com outros textos e assuntos 
não imagináveis, o que pode dificultar a compreensão. Entretanto, na medida em que navega, 
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aprende com os erros anteriores e firma suas habilidades de leitura. Ao se arriscar por 
percursos desconhecidos, ganha mais autonomia e agilidade. Inserido em um vasto universo 
de comunicações e informações, elege o que mais interessa e, aos poucos, constitui, através de 
interações e hipertextos, sua própria rede de leitura. Lévy (1993, p.33), enfatiza que “navegar 
em um hipertexto significa portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão 
complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira”.  

Dessa forma, o hipertexto se caracteriza como um formato de texto que conduz a 
autoprodução, uma vez que acarreta um leitor atento e dinâmico, que vá além da 
decodificação dos grafemas e da compreensão e interpretação do texto impresso e possa 
estabelecer, entre os diversos tipos de textos que lê, uma recursividade. Trata-se, enfim, de 
um novo perfil de leitor que dispõe das informações ao alcance de suas mãos e, através das 
tecnologias existentes, desenha seus próprios percursos. 

A partir dessa perspectiva, que concebe a leitura como mais um mecanismo de 
complexificação/subjetivação dos seres humanos, a compreendemos, também, como 
autopoiesis. Maturana e Varela (2002) conceituaram de autopoiesis, a capacidade de 
autoprodução dos seres vivos. Seres capazes de autoproduzir a si mesmos, em que o conhecer 
é inseparável do viver. Consideramos, então, que ler é um processo autopoiético. Uma das 
maneiras de conhecer e autoproduzir a si mesmo e ao mundo, pois nos instiga a ultrapassar o 
limite da palavra, ir além do que está exposto e construir saberes e significados para nosso 
viver.  
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AS REALIDADES DE UMA CIDADE: OS DEVIRES SÃO PAULO NAS 
ARTES 

Suianni Macedo1 
 

É uma coisa terrível morrer de sede em meio ao mar.  
É realmente necessário que se ponha tanto sal na vossa 

verdade a ponto de torná-la incapaz de satisfazer a sede?  
Friedrich Nietzsche  

 
É nos preciso a arte para retomar e consolidar a potência  

do falso que pertence antes de tudo à essência da vida. 
Gilles Deleuze 

 
Habituados estamos a adjetivar as cidades que conhecemos e habitamos. Acumulamos 

adjetivos sobre adjetivos: grande, tumultuada, engarrafada, poluída, movimentada, cheia, 
verticalizada… São Paulo. O acúmulo nos garante a tranquilidade da construção de uma 
totalidade para isso que chamamos São Paulo, logo, temos a realidade definitiva da 
metrópole. Do mesmo modo, figuramos a cidade construindo imagens correspondentes à sua 
realidade e que construam a sua verdade. Sim, em algum ponto a realidade e a verdade se 
tocam: no exato momento no qual a realidade define aquilo que é a cidade se fixa para a 
mesma sua verdade. Salgada verdade, diria Nietzsche, pois com ela não há meios da cidade 
ser outras, fadada àquilo que é, apenas consegue ser um cliché de si mesma2 (NIETZSCHE, 
2006: 9). Como destacou Jorge Larrosa, a verdade da verdade ou a realidade da realidade são 
questões que submetem ambas (tanto a verdade quanto a realidade) ao regime da totalidade, e 
consequentemente, à negação das verdades e das realidades plurais como potências em devir 
(LARROSA, 1999). Cria-se deste modo o poder da realidade equivalente ao poder da 
verdade: “Uma vez que a realidade esteja convertida em plenamente real e as coisas em 
objetos plenamente objetivos, o real já não pode ser aquilo que se discute, aquilo que se põe 
em questão […] Quando é a realidade que fala nós devemos nos calar” (LARROSA, 1999: 
160). O que é a realidade de uma cidade? O que é a verdade de uma cidade? Encontrar a 
correspondência entre estas duas questões é também, para nós, apontar que esta não é a 
pergunta que deve ser feita e tampouco aquela que desejamos fazer. 

O poder totalitário assumido pela realidade e pela verdade, evidencia Larrosa, atua nos 
aparatos educacionais e culturais na produção e dissolução da realidade/verdade. Ambas são, 
portanto, também as formas totalitárias do visível. Assim, a realidade/verdade assume a tarefa 
de criar a imagem do mundo. Tal imagem será, todavia, sempre singular, pois se naturaliza 
enquanto representação, logo, como correspondente à realidade, excluindo as outras imagens 
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possíveis. Este poder totalitário, é, em certa medida, o mesmo processo identificado por Anne 
Cauquelin quando constatou que “as paisagens em sua diversidade pareciam uma justa e 
poética representação do mundo” (CAUQUELIN, 2007: 7). Daí a autora falar em invenção da 
paisagem, pois sua pesquisa demonstrou que a natureza “aparece sob a forma de ‘coisas’ 
paisagísticas, por meio da linguagem e da constituição de formas específicas, elas próprias 
historicamente constituídas” (CAUQUELIN, 2007: 29). As formas específicas da paisagem, 
segundo a autora, constroem formas simbólicas tais que a paisagem e a natureza se tornam 
uma mesma coisa. Isto porque a paisagem é, no plano da visualidade, o modo de constituição 
da realidade no singular, ou seja, sua conformação como representação faz com que 
esqueçamos “[…] ser a paisagem mero artifício.” (CAUQUELIN, 2007: 31). 

No mesmo sentido, Milton Almeida salientou que “[…] hoje a maior parte das 
populações vê o real naturalizado, reproduzido pela fotografia, pela cinematografia, pela 
videografia, como a verdadeira representação visual do real” (ALMEIDA, 1999: 141, grifo do 
autor). Assim, se Cauquelin apontou o fato de que na contemporaneidade a expansão da 
paisagem dá a ver também o seu modo de funcionamento, ainda assim Almeida realçou que 
houve paralelamente o desenvolvimento de outras formas simbólicas responsáveis por um 
real naturalizado, pela consequente constituição de uma memória artificial. Através destas 
novas formas simbólicas, produzidas pelo cinema, pela fotografia e pelo vídeo, a imagem se 
converte em realidade e em verdade totalitária a semelhança das paisagens pictóricas 
analisadas por Cauquelin. 

Existem, entretanto, outras realidades inventadas e “imageadas” por artistas, em 
fotografia e vídeo, para a cidade de São Paulo; Como as fotografias de Marcelo Mosqueta e 
os vídeos de Leonora de Barros e Tatiana Blass, realizados a convite da curadora da 
exposição Mapas Invisíveis, que lhe permitem outras existências3. A força destas realidades, 
que transbordam os limites estipulados, é, para parafrasearmos Deleuze e Guattari, o 
incessante devir-outro. Tal fabulação, faz da cidade algo que vem a ser, puro devir de outras 
visualidades, e outras sensibilidades ainda desconhecidas. Sem, contudo, deixar de ser o que 
é, pois está gestada por todas estas realidades. A fabula é justamente aquilo que Nietzsche 
ressaltou como o destino do mundo verdadeiro, pois este último é a “história de um erro” 
conforme o subtítulo do célebre texto nietcheano4 (NIETZSCHE, 2006: 31-32). Vencer o 
regime totalitário da verdade é possível pois “já não temos um mundo verdadeiro, 
independente das fábulas que contamos sobre ele” diria Larrosa; assim, se desfaz a 
realidade/verdade como única possibilidade, cedendo lugar a realidades e verdades, bem 
como revelam os mecanismos históricos e culturais através dos quais a realidade se forma e se 
consolida. 

Nesse registro, a arte é uma potência fabuladora, capaz de criar não só versões do 
mundo mas capaz de criar mundos que nos permitam pensar realidades e verdades, estas sim, 
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plurais. Fabular é também agir politicamente no mundo. Ao criar outras visualidades 
“imageadas” ou “imaginadas” para a cidade de São Paulo, por exemplo, a arte interfere, age e 
reage, ao mundo preexistente, pois, conforme salientou Jacques Rancière, “as práticas 
artísticas são ‘maneiras de fazer’ que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e 
nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade” (RANCIÈRE, 2012: 17). 
Consideramos o imagear e o fabular como processos equivalentes, sendo que o primeiro 
termo é, antes de mais, uma tentativa de evidenciar o meio através do qual a fábula toma 
existência: na visualidade. É no plano da visualidade que versões da cidade de São Paulo re-
existem, e como práticas estéticas alçam o âmbito da política interferindo no poder totalitário 
da realidade/verdade, e nos levando a questão invertida de Larrosa da realidade do poder e da 
verdade do poder (LARROSA, 1999: 163). 

A imagem como potência estética e política reagente na conformação da imagem 
clássica e cliché da cidade de São Paulo dá re-existência a outras geografias para este espaço 
geográfico, bem como ao próprio entendimento daquilo que seja o espaço. Para Doreen 
Massey o espaço é “ um produto contínuo de interconexões e não conexões. Assim, ele será 
sempre inacabado e aberto.” (MASSEY, 2008: 160). Espaço inacabado e em processo, ou 
seja, aberto também ao encontro com as práticas artísticas, potências fabuladoras que 
deslocam o habitual, criam desvios para que o espaço, ele mesmo, seja devir. 
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A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO NO CURSO VIVER ESCOLA: AS 
SUBJETIVIDADES DO SABER DOCENTE 

Susiara Moreira Reis Coutinho 1 
 
A discussão apresentada nesse artigo mostra a experiência dos professores do Colégio 

Estadual Antonio Carlos Magalhães durante o curso Viver Escola 2013. O curso em questão 
representa um conjunto de iniciativas e políticas públicas de ações/intervenções que 
asseguram ao estudante o seu preparo para elevação da escolaridade no âmbito da organização 
de estudos, com vistas no avanço nas séries finais do ensino fundamental.  

Por meio de uma proposta de trabalho organizado para essas finalidades, a Secretaria de 
Educação Estadual promoveu 04 semanas de atendimento aos estudantes, predominantemente 
oriundos da rede municipal de Salvador, com matrícula em unidades de ensino de 
competência da rede estadual de educação. Esse trabalho contou com equipe de coordenação, 
supervisores e professores, na concepção de um projeto de ação e de construção de 
metodologias que considera as especificidades desse público estudantil.  

O público alvo contemplado são alunos que estão na transição entre ensino fundamental 
I e o II, em especial, do 6º ano. Nesse período, segundo os PCN do Ensino Fundamental 
(1996) são constatados os maiores índices de repetência, ocorrem muitas transformações e 
desafios: a escola, os professores, os conteúdos cientificamente abordados e cobrados, os 
componentes curriculares e o tempo das aulas geram conflitos e dificuldades de 
aprendizagem. Inclusive, os pais, muitas vezes, não sabem como orientar os filhos neste novo 
contexto educativo.  

 
A Docência e a Subjetividade  

 
O vocábulo sujeito, comumente, é relacionado a quem pratica a ação. Esse sujeito é 

ativo, ligado ao princípio universal de inteligibilidade, consciência e ordem, que são atributos 
caracterizadores do sujeito racional. González Rey (2003, p. 221) apresenta a compreensão do 
sujeito em diferentes momentos. A princípio, mostra o sujeito universal que está muito 
associado ao sujeito ideal o qual inspirou boa parte das construções éticas, políticas e 
religiosas do pensamento ocidental.  

O marxismo segundo esse autor representa o pensamento filosófico, o caráter histórico 
social do homem, marcando o trânsito de um sujeito universal, fechado, dentro de um 
conjunto de categoriais metafísicas para o sujeito concreto. Com morte da filosofia do sujeito, 
ocorre a construção do sujeito pessoal, o sujeito concreto integrado de múltiplas formas com o 
mundo onde vive. Recupera o caráter dialético e complexo do homem que de forma 
simultânea representa uma singularidade e um ser social, relação esta que não é uma relação 
de determinação externa. 
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Assim, González Rey (2002 p. 236) conclui seu pensamento, dizendo que no momento 
atual, o sujeito é construído subjetivamente em suas ações, portador de uma emoção 
comprometida de forma simultânea com sentidos subjetivos de procedências diferentes, que 
se fazem presentes no espaço social dentro do qual se situa. Ressalta então, que a condição de 
sujeito é essencial no processo de ruptura dos limites imediatos que o contexto social parece 
impor, é o responsável pelos espaços em que a pessoa vai modificando esses limites e gerando 
novas opções dentro da trama social que atua. 

Josso (2002) acrescenta, dizendo que a subjetividade é compreendida como a dimensão 
do sujeito, assim como a objetividade que, relacionada dialeticamente no contexto social, 
produz o sujeito. A autora salienta que o processo de construção do sujeito é realizado no 
coletivo e por isso, no cenário de múltiplas singularidades que se entrecruzam, ele realiza a 
sua história e a dos outros, na mesma medida em que é realizado por ela, sendo, por isso, 
produto e produtor, simultaneamente. 

No que cerne aos sentidos produzidos pelos professores na dinâmica de aprender e 
ensinar no exercício da docência pode-se ter acesso à maneira como eles se situam enquanto 
sujeitos pensantes, bem como,as emoções produzidos em diversas situações de ensino e 
aprendizagem em diferentes momentos e espaços de suas vidas. Josso (2002) enriquece essa 
concepção, enfatizando a importância dos registros biográficos. 

Nesse sentido, a narrativa de formação é muito importante para formação docente, pois 
permite a (re)significação de saberes teóricos e, principalmente, os práticos que emergem das 
experiências docentes, sendo denominados saberes empíricos e estão muito direcionados aos 
procedimentos metodológicos, ao como fazer, na formalização do ato de ensinar. São estes 
que diferenciam os professores pelo o grau no exercício da docência – o seu saber fazer. 
(MORESCO E BEHAR, 2013 p.177). 

 
Registros Narrativos: Exposição de Evidências de Construção do Saber Docente 

 
A reflexão a que se propõe neste artigo contempla a análise de textos narrativos de 

formação escritos por professores que ingressaram no curso Viver Escola. As aulas 
ministradas por eles tinham o intuito amenizar as dificuldades dos alunos oriundos da rede 
municipal em processo de transição do ensino fundamental I para o II. Durante esse ínterim, 
os docentes tiveram a oportunidade de trabalhar como material interdisciplinar, dentro do 
planejamento era oportunizado o momento livre em que os docentes poderiam fazer suas 
escolhas metodológicas e executá-las de acordo com critérios acatados por eles. Ainda, 
escreviam relatos escritos que delineavam seus pareceres sobre a etapa executada. 

Esses relatos são o objeto de estudo deste artigo, pois se entende segundo Josso (2002 
p.44) que as narrativas de formação permitem distinguir experiências coletivamente 
partilhadas em nossas convivências socioculturais e experiências individuais, únicas e em 
série. O autor ressalta que as experiências de transformação das nossas identidades e da nossa 
subjetividade são tão variadas que a maneira mais geral de descrevê-las consiste em falar de 
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acontecimentos, de atividades, situações ou de encontros que servem de contexto para 
determinadas aprendizagens. 

Também (re)significam sua prática, na abordagem que segue, quando descrevem o 
trabalho desenvolvido durante o período, apontando as impressões dos alunos, seus sucessos e 
insucessos, atribuindo juízo de valor, questionamentos hipoteticamente, criando situações 
verídicas pautadas na análise de circunstâncias como a faixa etária dos alunos, seus limites e 
dificuldades. 

 
As dinâmicas foram bem aceitas pelos alunos, dos quais ouvimos 
depoimentos dizendo que não queriam ter ido ao primeiro dia e que 
adoraram e que iriam todos os dias. [...] a única dinâmica da semana que não 
tivemos sucesso foi meu amigo secreto do Companheiro de Jornada, pois a 
idade não permite que eles guardem segredos e ao final alguns já sabiam 
quem o outro tinha tirado, ficando dessa maneira a dinâmica prejudicada, na 
qual resolvemos trabalhar melhor essa questão como os alunos e fazer a 
mesma dinâmica em outro momento [...] (PROFESSOR 03) 

 
Assim, as narrativas permitem a evidência do impacto sociocultural na vida do sujeito. 

Inclusive, a desordem causada pela violência sob todas as suas formas e as consequências 
desse fato na conduta dos discentes. Os professores, partindo da constatação do problema, 
impregnados por subjetividades inerentes a cada um, criam soluções interventivas e 
coletivamente mudam o direcionamento das aulas, fazendo a correlação com o estilo de vida 
dos discentes. As narrativas expressam o desejo dos docentes de apresentarem aos seus alunos 
o sonho, a alegria, o afeto, promovendo a interação com outra forma de pensar e agir. 

 
...Achei muito interessante a dinâmica O que vale a pena na escola, o  que 
não vale a pena na escola que eles sabem os seus direitos e seus deveres o 
que no dia-a-dia nos faz perceber o contrário já que eles aprontam tanto, mas 
a produção dos cartazes mostra que eles tem consciência sim... 
(PROFESSOR 05) 

 
As narrativas de formação para compreender o papel do sujeito, a subjetividade e 

identidade na constituição da profissionalidade perpassaram todo este trabalho o qual se 
apresenta com possibilidades de ampliação. Constata-se, então, que as narrativas de formação 
são instrumentos significativos na construção do saber docente, pois possibilita ao 
sujeito/professor produzir conhecimentos sobre si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se 
através da subjetividade, das singularidades das experiências e dos saberes. 

Desta forma, para Souza (2008), salienta que a escrita abre espaço e oportuniza ao 
professor durante a formação, falar-ouvir e ler escrever sobre suas experiências formadoras, 
descortinar possibilidades sobre a formação através do vivido. A construção da narração de 
formação inscreve-se na subjetividade e estrutura-se num tempo, que não é linear, mas num 
tempo da consciência de si, das representações que o sujeito constrói de si mesmo. 
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Assim, ao analisar os relatos da experiência vivida durante o curso Viver Escola, 
constituído por recordações, consideradas pelos narradores como experiências significativas 
das suas aprendizagens, percebeu-se que os professores construíram saberes de diferentes 
agrupamentos (CUNHA 2004) e variados níveis (JOSSO 2002) de forma que as narrativas de 
formação têm um papel importante na análise da construção da docência. 
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OS CONHECIMENTOS DE CRIANÇAS ALFABETIZANDAS QUANTO AOS 
SUPORTES E GÊNEROS TEXTUAIS 

Suzana Lima Vargas1 
Camila de Araujo Perucci Vieira2 

 
A presença dos suportes e dos gêneros textuais na alfabetização 

  
As discussões sobre o trabalho com a diversidade textual e os diferentes suportes 

textuais em turmas de alfabetização teve seu início na década de 80, sobretudo pelas obras e 
atuação formativa da pesquisadora Emília Ferreiro, que reconhecia que a aprendizagem do 
sistema de escrita alfabética se consolidava por meio de interações intensas e diversas da 
criança com materiais de leitura e escrita em diferentes práticas sociais, na forma como elas 
acontecem no dia-a-dia, na vida das pessoas. (FERREIRO, 1985; FERREIRO E 
TEBEROSKY, 1985; FERREIRO; TEBEROSKY e PALACIO, 1987) 

Nesse período, os estudos voltados para o aprendizado leitura e escrita também 
receberam forte influência da renovação das pesquisas linguísticas, que ultrapassavam os 
níveis da análise da sentença - em decorrência da emergência de áreas como Análise do 
Discurso, Pragmática e Teoria da Textualidade - e elegiam o texto como unidade de análise. 

Entre as décadas de 80 e 90, ganhou destaque na literatura circulante na área de 
alfabetização um conjunto de livros que propõem o trabalho com a produção e a leitura de 
textos a partir de diferentes gêneros e suportes textuais: O texto na sala de aula (GERALDI, 
1984), A criança na fase inicial da escrita (SMOLKA, 1988), Reflexões sobre o ensino da 
leitura e da escrita (TEBEROSKY; CARDOSO, 1990). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa - PCNs (BRASIL, 1997), 
os gêneros textuais são tomados como objeto de ensino e são, portanto, responsáveis pela 
multiplicidade dos textos trabalhados em sala de aula. Diante dessa preocupação, o 
documento destaca entre os objetivos para o ensino de Língua Portuguesa, que os alunos 
sejam capazes de 

 
produzir textos — tanto orais como escritos — coerentes, coesos, adequados 
a seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados 
[...] compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em 
diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e 
inferindo as intenções de quem os produz. (BRASIL, 1997, p.74)  

 
Desse modo, o documento PCNs se constituiu como norteador do ensino da leitura e da 

escrita, trazendo resultados dos avanços no campo da linguística e de outras ciências afins, 
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gerando repercussões nas propostas curriculares de estados e municípios brasileiros e sendo 
frequentemente mencionado nos programas de formação continuada de professores.  

Considerando essas ações, fica claro que o grande desafio para a alfabetização é 
propiciar às crianças a vivência de situações diversificadas com a maior variedade possível de 
gêneros textuais, veiculados em diferentes suportes e compreendidos no interior de situações 
comunicativas. Não se trata de ensinar o gênero textual como objeto fixo, mas compreender 
seu funcionamento nas práticas sociais e sua relação com os usuários da língua situados em 
determinada cultura e em suas instituições. Trata-se de discutir em sala de aula as condições 
de produção discursiva dos gêneros: quem escreve precisa saber pra quem está escrevendo, o 
que pretende dizer, com que objetivo está escrevendo e em qual suporte seu texto será 
divulgado.  

Como nos PCNs não há uma sugestão clara para o tratamento didático dos gêneros e 
suportes textuais, o professor precisará responder: Quais gêneros escolher? Quais esferas 
sociais de comunicação serão consideradas nessa escolha? Quais são os tipos textuais 
predominantes nos gêneros escolhidos? Como distribuí-los do nível menos formal ao mais 
formal, do mais público ao mais privado, numa progressão em espiral? 

Assim, caberá ao alfabetizador planejar o encaminhamento pedagógico para o estudo 
dos gêneros e suportes textuais, definindo o que os alunos vão ler, produzir, ouvir e falar, 
investigando os conhecimentos específicos das crianças sobre os usos sociais da escrita com o 
objetivo de ajudá-las a conquistar avanços na aprendizagem da leitura e escrita e 
compreenderem sua relevância para a vida.  

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi levantar os conhecimentos prévios das 
crianças de 1º ano a respeito dos suportes e dos gêneros textuais sugeridos para a 
alfabetização pela Proposta Curricular de Língua Portuguesa de Juiz de Fora. Interessou-nos 
compreender (i) Quais conhecimentos sobre o conteúdo dos diversos suportes e gêneros 
textuais teria a criança alfabetizanda? e (ii) A quais aspectos ela recorre para identificar os 
diversos suportes e gêneros textuais?  

 
Aspectos metodológicos 

 
O presente estudo é um recorte transversal dos dados da pesquisa “Formação Inicial e 

Continuada de Professores Alfabetizadores”, financiada pela CAPES/FAPEMIG. Os dados 
discutidos foram obtidos por meio de entrevistas individuais realizadas com 18 crianças na 
faixa etária de 5/6 anos, matriculadas no 1º ano de uma escola municipal. Os suportes e 
gêneros apresentados na entrevista foram selecionados com base na lista de gêneros textuais 
indicados para o trabalho com turmas de 1º ano pela Proposta Curricular de Língua 
Portuguesa do município de Juiz de Fora. Nessa lista constam 20 gêneros, dos quais 
selecionamos 10 gêneros textuais, quais sejam: Agenda do dia na escola, Cardápio de 
merenda, Convite, Conto de Fadas, História em Quadrinhos, Mapa, Propaganda Infantil, 
Receita culinária, Rótulo, Verbete de dicionário. As entrevistas foram registradas em vídeo e 
norteadas pelas seguintes questões: (i) Me mostra qual é o/a ... (ii) Por que você acha que essa 
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é o/a ...? (iii) Você acha que o/a ... serve para que? (iv) Você já leu o/a ... alguma vez? (iv) 
Onde você viu o/a ....?  

 
Principais Achados 

 
As respostas obtidas para a questão “Por que você acha que essa é o/a ....?” revelaram 

que um grupo de crianças identificou os gêneros e os suportes textuais por meio de recursos 
como cores, letras, números, desenhos da capa, fotos e formato do suporte, por exemplo: 
Mapa: “tem essas cores”; Convite: “tem estrelas”; Agenda: “é por causa dessas linhas de 
escrever”; Receita Culinária: “tem o bolo”; Verbete de Dicionário: “é grande, gordinho, tem 
muita folha”; Conto de Fadas: “Tem princesa, coelho, gato”. Entretanto, essas respostas não 
consideram a relação entre as características externas e as finalidades comunicativas dos 
gêneros e suporte textuais, é como se a receita culinária servisse para mostrar fotos de bolos e 
sobremesas, no lugar de explicar o preparo dos alimentos. Diferentemente dessas hipóteses, 
outro grupo de crianças recorreu às caraterísticas do material escrito para interpretar sua 
função e usos sociais: HQ: “tem esses quadrinhos”, “tem o balãozinho do Chico Bento”, “eu 
leio a Turma da Monica”; Agenda: “escrever as coisas que você anota”, “colar bilhetes pra 
avisar quando tem passeio na escola”; Mapa: “A minha mãe tem um mapa e quando a gente 
foi viajar ela bem olhou no mapa”, “Pra olhar os lugares que você quer ir, onde que você tá”; 
Convite: “Quando tiver um chá de bebê, dizer qual é o horário, se é a noite ou de dia, o 
lugar.”; Rótulo: “saber qual é a marca, quantas gramas”, “se é de suco, água ou refrigerante”. 
Essas interpretações estão ligadas ao uso funcional da escrita e não somente aos aspectos 
externos dos textos, evidenciando que o processo de letramento das crianças entrevistadas se 
dá em conjunto na construção da vida social. 

Algumas respostas mais explicativas incidiram em torno de três materiais 
aparentemente mais presentes na cotidiano das crianças: Cardápio de Merenda, Conto de 
Fadas e Convite (Quando eu fiz aniversário tinha um monte desse convitinho na minha casa e 
minha mãe me ajudou a escrever o dia, a hora e o local). Para esse grupo, a família 
mencionada como mediadora nas interações em torno dos gêneros e suportes textuais, com 
papel decisivo na constituição de significados a respeito das funções sociais da leitura e 
escrita.  

 
Considerações finais 

 
As características dos suportes e dos gêneros textuais apontadas pelas crianças 

revelaram que seus conhecimentos prévios sobre esses gêneros estavam fortemente 
relacionados às suas experiências familiares e pouco influenciados pelo aprendizado escolar.  

Vimos que o gênero textual foi identificado pelas crianças na relação com o suporte, o 
que chamou nossa atenção para a necessidade do trabalho com a diversidade textual na 
alfabetização considerar este aspecto da coemergência, já que o gênero surge e se concretiza 
numa relação de fatores combinados na situação comunicativa. Nesse caso, serão desejáveis 
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as reflexões a respeito do modo como o suporte interfere no gênero, resguardadas a função 
original do gênero. 

Concluímos que cabe à escola discutir a função social dos gêneros desde a 
alfabetização, garantindo o direito das crianças de produzirem e compreenderem gêneros e 
suportes diversos conforme a situação comunicativa, favorecendo o processo do alfabetizar 
letrando. Quanto mais a criança compartilhar de práticas de leitura e escrita, mais fácil será 
para ela compreender a aprendizagem da escrita como uma extensão de suas possibilidades de 
interação social.  
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O ENSINO DA LEITURA: A COMPREENSÃO DE TEXTOS 

Suzane Cardoso Gonçalves Madruga1 
Natália Fortunato2 

  
O presente artigo busca analisar a brochura intitulada O ensino da leitura: a 

compreensão de textos organizada por Inês Sim-Sim e promovida pelo PNEP - Programa 
Nacional do Ensino do Português - uma iniciativa do Ministério da Educação de Portugal. 
Buscamos, assim, refletir como o material analisado pode ser adotado para o contexto de 
ensino, levando em consideração a realidade da escola pública brasileira. Nesse sentido, 
analisamos a brochura à luz do conceito de interação contemplado pelo Círculo de Bakhtin e 
através das contribuições de João Wanderley Geraldi presentes no livro Aula como 
acontecimento e também de algumas questões acerca do ensino da leitura presentes no livro 
Aula de português de Irandé Antunes. 

Bakhtin defende que a verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno 
social da interação verbal, realizada através do enunciado que constitui a unidade da 
comunicação verbal (BAKHTIN, 1995). Nas palavras de Irandé Antunes, 

 
A leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto implica a participação 
cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das 
intenções pretendidas pelo autor. [...]. É, por isso, uma atividade de interação 
entre sujeitos e supõe muito mais que a simples decodificação dos sinais 
gráficos (ANTUNES, 2003, p.66-67). 

 
É necessário saber quem é o outro da relação social para que se promova a interação. A 

brochura O ensino da leitura: a compreensão de textos aqui analisada pode servir como um 
importante instrumento ao ser utilizado por professores de anos iniciais, uma vez que uma das 
concepções apresentadas acerca do ensino da leitura é que 

 
Ensinar a ler é acima de tudo, ensinar explicitamente a extrair informações 
contidas num texto escrito, ou seja, dar às crianças as ferramentas de que 
precisam para estratégica e eficazmente abordarem os textos (Sim-Sim, 
2007, p.5). 

 
A partir de tal compreensão do ensino da leitura, o material português subdivide-se em 

três seções: a seção 1 faz uma reflexão acerca daquilo que o professor deve saber sobre o 
processo de ensino-aprendizagem e a compreensão da leitura; a seção 2 oferece uma série de 
sugestões para o trabalho pedagógico em sala de aula; e a seção 3 apresenta, em forma de 
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anexos, os textos utilizados nas propostas da seção 2. Exploraremos agora cada uma destas 
seções. 

Na seção 1 cujo título é O que os professores precisam saber sobre o processo de 
compreensão da leitura são apresentados elementos teóricos para dar suporte às propostas de 
trabalho para compreensão de textos. Nesta seção a autora diz que "ler é compreender, obter 
informações, aceder ao significado do texto" (SIM-SIM, 2007, p.7). Além disso, entende que 
a compreensão da leitura se dá pela “atribuição de significado ao que se lê, quer se trate das 
palavras, de frases ou de um texto” (SIM-SIM, 2007, p.7). A compreensão de um texto é 
beneficiada pela experiência e pelos conhecimentos que o leitor adquiriu com a vida e com o 
mundo, bem como a fluência lexical que o leitor possui. O sujeito constitui-se pelas muitas 
vozes com as quais dialoga, tem seu discurso balizado por um horizonte axiológico (ou 
apreciativo) que também se constitui no âmbito das interações sociais. A língua é vista por 
Bakhtin como discurso e não como sistema. Para Antunes, muito “do que se consegue 
apreender do texto faz parte de nosso ‘conhecimento prévio’, ou seja, é anterior ao que lá 
está” (ANTUNES, 2003, p.67) e entende que a “leitura é uma atividade de acesso ao 
conhecimento produzido, ao prazer estético e, ainda, uma atividade de acesso às 
especificidades da escrita” (ANTUNES, 2003, p.70). 

O conhecimento prévio sobre determinado assunto e o conhecimento das palavras 
determina a compreensão de leitura dos sujeitos. Por isso, duas ações pedagógicas no ensino 
da leitura devem ser preservadas e contempladas nas propostas pedagógicas, a saber: 
conversar sobre o tema a ser abordado e desenvolver intencional e explicitamente o léxico. A 
respeito dos conhecimentos necessários ao processo da leitura, a autora indica quatro vetores 
determinantes para fluência na compreensão de textos: 1) Reconhecimento automatizado das 
palavras (consciência fonológica e correspondência som/letra e reconhecimento global de 
palavras); 2) Conhecimento da sua própria língua (desenvolvimento linguístico e reflexão 
sobre a língua); e 3) Experiência individual de leitura (familiaridade com o tema e estratégias 
para compreensão do texto); e 3) Experiência e conhecimento do mundo (experiências 
prévias).  

O reconhecimento rápido e automático das palavras é fundamental, segundo a brochura, 
para a compreensão da leitura, pois vai além do processo de decodificação e tem por base o 
reconhecimento global da palavra “como unidade gráfica com significado” (SIM-SIM, 2007, 
p.10). A compreensão construída pelo leitor está estritamente relacionada com aquilo que já 
sabe sobre o assunto que está lendo, sendo essa relação dialógica com as palavras. Desse 
modo, nas suas relações e nas suas experiências o leitor constrói seus significados para as 
unidades gráficas, o que significava outrora, possui um novo significado nesse momento. 

Outra questão levantada é que a leitura não acontece apenas por meio da decifração das 
unidades gráficas, uma criança que ainda não realiza a decodificação pode ler pela voz de um 
mediador e explorar os conteúdos de um texto. O ensino da compreensão de leitura deve 
acontecer concomitantemente à aprendizagem da decifração e deve perdurar durante toda a 
formação escolar dos sujeitos, ou seja, “um processo em espiral em que é necessário garantir 
uma progressão constante no nível de desempenho da leitura” (SIM-SIM, 2007, p.11). Este 
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ensino deve garantir que as crianças sejam capazes de alguns procedimentos como “aprender 
o sentido global do texto”; “compreender inferências, mobilizando informações textuais 
implícitas e explícitas”; e “utilizar estratégias de monitoração da compreensão” (SIM-SIM, 
2007, p.11 e 12). 

Cada tipologia de texto requer o uso de uma estratégia específica para compreensão. No 
processo de ensino da compreensão de textos torna-se fundamental a clareza que existe em 
uma gama de tipos de textos e que, para cada um, são necessárias estratégias específicas de 
estudo. Desse modo, prevê-se  

 
a existência de uma leitura não uniforme, diferente, portanto, em cada 
circunstância, dependendo do tema, do nível de formalidade e do gênero do 
texto lido ou, ainda, dos objetos e dos motivos implicados no ato de ler. 
Assim, conforme variem os gêneros de texto (editoriais, artigos, ensaios, 
notícias, anúncios avisos, relatórios, instruções de uso, editais, contos, 
poemas), conforme variem os objetos pretendidos pela leitura (leitura 
informativa, leitura recreativa, leitura instrumental etc.), variam também as 
estratégias a serem utilizadas. O grau de familiaridade do leitor com o 
conteúdo veiculado pelo texto interfere, também, no modo de realizar a 
leitura (cf. Allende & Condemarin, 1987). Ou seja, ninguém lê da mesma 
maneira, sempre, não importa que material (ANTUNES, 2003, p.77). 

 
O ensino da compreensão de textos exige a sistematização de estratégias para 

abordagem de um texto e as estratégias de compreensão definidas pela autora “são 
’ferramentas’ de que os alunos se servem deliberadamente para melhor compreenderem o que 
lêem.” (SIM-SIM, 2007, p.15). Sim-Sim sugere ainda o ensino sistemático de estratégias que 
devem ser utilizadas antes, durante e após a leitura. Algumas estratégias são trabalhadas pelo 
professor e outras são realizadas pelos alunos. Desse modo, Geraldi esclarece que ler é 

 
construir uma compreensão no presente com significações que, entranhadas 
nas palavras, são dissolvidas pelo seu novo contexto - que incluem também 
as contrapalavras do leitor - para permitir a emergência de um sentido 
concreto, específico e único, produto da leitura que se está realizando. Neste 
sentido, a leitura é também co-produção do texto, uma atividade orientada 
por este, mas que lhe ultrapassa (GERALDI, 2010, p.103). 

 
Também o entendimento acerca da apreensão do vocabulário e como este processo 

ocorre na leitura há aproximações da brochura em relação às concepções colocadas por 
Geraldi, uma vez que este autor considera que na leitura, 

 
duas posições são possíveis “a adaptação de um sentido previamente 
construído ao contexto corresponde ao trabalho que faz toda leitura que 
recorre ao dicionário A formulação de hipóteses sobre o sentido de uma 
palavra em função de seu contexto é o trabalho que efetua o leitor, quando 
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não utiliza o dicionário para elucidar uma palavra que ele não conhece” 
(Fall, 1988:77). Em ambas, reconhece-se que o significado efetivo da 
expressão depende do contexto de seu emprego (desconhecido pelo 
dicionário mas conhecido pelo leitor). Em ambos os caminhos há trabalho do 
leitor. (GERALDI, 2010, p.106) 

 
O material apresenta didaticamente estratégias para trabalhar a compreensão de textos 

na sala de aula, conteúdo muitas vezes abandonado pelos professores no ensino da leitura. 
Mesmo que as propostas possam engessar a prática docente, são necessárias leituras críticas e 
adaptações às realidades as quais pertencem, ou seja, utilizando um termo muito presente nas 
obras de Geraldi, exige “trabalho” do professor e do aluno. Enfim, compreendemos que o 
material oferece subsídios para que se realize um trabalho que eleve gradativamente o nível 
de compreensão leitora dos sujeitos escolares.  
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PSICANÁLISE, BRINCAR E CLASSES ESCOLARES: UMA LEITURA 
DESSA RELAÇÃO 

Tagiane Maria da Rocha Luz1 
Ana Archangelo2 

Anderson Cavalini Dias3 
 

Introdução 
 
A teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott (1975) tem como marca a 

importância conferida por ele ao ‘brincar’. Em seus escritos, o ‘brincar’ toma uma posição 
conceitual capaz de explicar fenômenos da existência humana, entre eles: a religião, a cultura 
e o conhecimento científico. 

O brincar possui alta relevância para a clínica psicanalítica. Para além dela, contudo, 
traz em seu bojo implicações práticas imediatas ao campo da educação. Diante de um cenário 
urgente e preocupante, como aquele em que se encontram alunos ‘que não aprendem’ e 
professores que ‘não conseguem ensinar’, as contribuições desse conhecimento ao aluno, ao 
professor em sala de aula e, mais especificamente, à formação inicial do professor, podem ser 
bastante significativas. 

O presente artigo se propõe a pensar sobre a intervenção de um grupo de bolsistas do 
Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid/CAPES – denominado 
‘Pedagogia’, que teve o intuito de oferecer provisões ambientais facilitadoras do 
desenvolvimento emocional, através do brincar, às crianças de onze salas de aula de uma 
escola pública do município de Campinas.  

 
O espaço potencial 

 
Conforme Winnicott (1983), os cuidados suficientemente bons propiciados pela esfera 

ambiental que circundam bebês recém nascidos propiciam holding, ou sustentação, para o 
desenrolar dos potenciais psíquicos inerentes à natureza humana. Os cuidados iniciais para 
com o bebê são precursores de fenômenos e objetos, aos quais o bebê se agarrará como modo 
de suportar a saída de um estado de dependência absoluta da devoção ambiental. “Pode surgir 
alguma coisa ou algum fenômeno – talvez uma bola de lã, a ponta de um cobertor ou 
edredom, uma palavra ou uma melodia, ou um maneirismo – que, para o bebê, se torna 
vitalmente importante para seu uso no momento de ir dormir”. (WINNICOTT, 1975, p. 17).  
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Tais fenômenos e objetos são denominados por fenômenos e objetos transicionais 
(Winnicott, 1975). A posse do objeto transicional representa o início da separação no tempo e 
no espaço de mãe e bebê, ou seja, de um relacionamento em que o bebê não consegue 
distinguir o que é ele e o que é a mãe. Os objetos transicionais preenchem o vazio que se 
instaura em decorrência dessa separação, tornando-se um espaço potencial para a fruição do 
impulso criativo, lugar dos processos de simbolização.  

Os objetos e fenômenos transicionais são percebidos criativamente, ou seja, em alguns 
momentos são vistos pelo bebê como parte de si mesmos, como uma extensão da própria mão 
e, em outros momentos, como separado, ‘não eu’. Nesses momentos específicos, de 
percepção do ‘não eu’, o bebê é acometido por uma curiosidade que o leva a investigar e 
compreender o por quê dessa diferença, diferenciando características específicas de objetos 
distintos. Winnicott (1975) explicita que há uma evolução direta dos fenômenos transicionais 
para o brincar; do brincar para o brincar compartilhado, e deste para a experiência cultural. 

Do relacionamento primitivo com a mãe funda-se um ‘ambiente interno’ no bebê. O 
processo de amadurecimento será colorido pelo enriquecimento pessoal através do 
conhecimento do legado cultural e da participação ativa na construção deste, permitindo ao 
sujeito usufruir e se enriquecer das tradições estabelecidas. 

A instituição escolar existe em decorrência da necessidade de apresentar aos indivíduos 
tal legado. Assim, espera-se que através do vínculo estabelecido com o professor e de 
atividades que tenham como objetivo processos criativos, este possa ser incorporado e 
enriquecido.  

No entanto, nem sempre a esfera social em que muitas famílias vivem, especificamente 
nas áreas de exclusão social, possibilita à mãe ou figura materna devotar-se ao seu bebê nos 
primeiros meses de vida. A ele torna-se mais árduo o processo de criar, relacionar-se e fazer 
uso de objetos e fenômenos transicionais e, consequentemente, de brincar criativamente, de 
usufruir das tradições culturais e contribuir com o enriquecimento delas. 

 
O Pibid e a possibilidade de brincar na escola 

 
A Faculdade de Educação da Unicamp, juntamente com escolas parceiras, sedia alguns 

projetos do Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, 
financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).  

O projeto ‘Pedagogia’ criou um modo para organização e manutenção de um momento 
para ‘o brincar’ em sala de aula, de modo a garantir condições ótimas para a criação de 
vínculos, para o uso do espaço e dos brinquedos, para a observação e para ‘o brincar’ - 
principalmente com as crianças que precisam de ajuda para a criação da brincadeira. O projeto 
ocorre desde 2011, em uma escola pública do município de Campinas. São atendidas onze 
salas de aula do ensino fundamental – primeiro ciclo.  

Ao longo do tempo, vêm sendo acompanhadas diversas crianças que desenvolveram a 
‘capacidade para não aprender’ (ARCHANGELO, 2010) e que, dentre outros prejuízos, 
tiveram seu potencial para o brincar sufocado. As intervenções no espaço do brincar estão em 
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conformidade com o processo de desenvolvimento emocional. Ao levar a criança a brincar, 
amadurece sua capacidade de simbolizar e a aprendizagem escolar decorre naturalmente dela. 
Embora esse tempo do desenvolvimento emocional subverta, em muitos casos, o tempo 
exigido pelas atividades escolares, é fundamental que a escola encontre formas de respeitá-lo. 

A seguir breve relato de uma professora da escola obtido em entrevista.  
 

Relato da professora Lúcia 
 
O aluno Pedro (nove anos de idade/terceiro ano do ensino fundamental) costumava 

chorar muito e as crianças diziam para ele voltar para o berçário. Não conseguia brincar e 
tumultuava o brincar de outras crianças. A criança, no momento para o brincar, enquanto 
tinha a atenção da graduanda bolsista4 somente para si, costumava comunicar sobre um medo 
que sentia de ficar sozinho, de ser esquecido, de o brinquedo do qual mais gostava não voltar 
dentro do baú de brinquedos na semana seguinte e, além disso, de esquecer com que 
brinquedo havia brincado. Diante da angústia da criança, a ‘professora do brincar’, e a 
professora da turma, garantiam que o brinquedo retornaria, que elas o ajudariam a não 
esquecê-lo e que ele poderia brincar com ele juntamente com a graduanda por longo tempo. 

Com o tempo, na medida em que as promessas foram cumpridas, Pedro melhorou. Em 
entrevista, a professora disse que “o brincar ajudou muito Pedro, porque consegui [a 
professora] aproximar-me mais dele [...]. É visível que fez diferença”. Relatou ainda que 
Pedro chorava durante o brincar e as crianças diziam para ele voltar para o berçário, porém 
“ninguém fala mais para ele ir para o berçário se ele chora. Ele conseguiu confiar mais no 
adulto, por conta dos combinados que eram feitos com ele durante o brincar e que foram 
cumpridos”.  

Ao longo do ano, o garoto progrediu bastante na aprendizagem. No final do ano letivo, 
foi possível observá-lo brincando, habitando o mundo do faz de conta, a área transicional, e 
concomitantemente utilizando a capacidade de compreender e realizar as tarefas escolares, 
realizando a transicionalidade entre a apercepção criativa e a percepção objetiva, ou seja, 
oscilando entre o ‘brincar e a realidade’. 

 
A instituição escolar e ‘o brincar’ 

 
No livro ‘Fundamentos da escola significativa’, Archangelo e Villela (2013, p.21), 

expõem que a escola significativa é “um campo favorável ao desenvolvimento amplo do 
aluno”. Conforme os autores, a escola significativa promove o bem-estar e as experiências 
significativas do aluno. Esta depende da existência de sentimentos profundos do aluno em 
relação à escola, como o de pertencimento. 

                                                           
4 Francieli Dal Gallo. 
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O sentimento de pertencimento acomoda a percepção do aluno, predominantemente 
inconsciente, de que aquele local é naturalmente seu e que lhe é prazeroso ter um lugar 
legítimo.  

As atividades junto a tais crianças no ‘momento para o brincar’ são congruentes com a 
ideia de promover o sentimento de pertencimento, bem como com afirmação de Winnicott 
(1975) de que quando a criança não pode brincar, há que se brincar com ela até que o impulso 
criativo possa fruir livremente e o brincar possa surgir em decorrência da capacidade de 
simbolizar através do faz de conta, de personificações e de narrativas. 

 
Considerações finais 

 
Acreditamos que o brincar contribui para o desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento, uma vez que possibilita à criança fazer algo que não seja apenas da ordem da 
demonstração de resultado esperado, mas um fazer da ordem do existir. Mesmo que no ensino 
fundamental se espere que as realizações sejam bem mais especializadas e aperfeiçoadas, o 
cenário no qual se desenrola ainda é constitutivo da infância e, portanto, de um período do 
qual faz parte o brincar. Apesar de à primeira vista ser tido como algo inútil à realização dos 
fins da instituição escolar, pode portar uma via possível de retomada de um desenvolvimento 
emocional estancado, que impede o bom funcionamento do intelecto.  
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A INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS COMO RECURSO PARA 
CONSTRUÇÃO DE NOÇÕES AMBIENTAIS 

Taislene Guimarães1 
 
Na atualidade é nítida a urgência de iniciativas que visem um trabalho com questões 

ambientais em sala de aula, visto que é perceptível o aumento de ações que tem favorecido a 
depredação do meio natural que nos cerca. Neste sentido, acredita-se que o papel da educação 
seja fundamental na medida em que possa proporcionar ao sujeito a compreensão dos 
processos de funcionamento ambiental e de sua participação na preservação do ambiente.  

Assis (2003) salienta que antes mesmo de entrar na escola a criança está constantemente 
exposta a diversas influências sociais por meio de interações com os adultos como, por exemplo, a 
linguagem, os valores, as regras e as normas sociais do grupo ao qual pertence. “É a partir dessas 
trocas que estabelece com as pessoas que a criança vai construindo representações que lhe 
possibilitam compreender e explicar a realidade social” (ASSIS, 2003, p. 95).  

Delval (2007) nos chama atenção para o fato de que quando questionamos crianças 
sobre questões sociais, como, por exemplo, o conhecimento acerca da natureza, suas respostas 
não são simples curiosidades, mas sim a expressão profunda de seu pensamento.  

Neste sentido, buscamos em nosso trabalho apresentar um instrumento pedagógico 
capaz de proporcionar ao professor conhecer como seus alunos estão pensando e 
interpretando questões relacionadas ao meio ambiente, bem como possibilitar às crianças uma 
reflexão sobre tais questões. 

Os dados apresentados neste trabalho são decorrentes de uma intervenção pedagógica 
apresentada em nível de mestrado (GUIMARÃES, 2012), pautada em princípios 
construtivistas junto a crianças de um 2º ano do ensino fundamental de Marília-SP, na qual 
buscou proporcionar situações que pudessem favorecer a construção de noções ambientais. O 
projeto foi aplicado e as crenças dos sujeitos avaliadas em dois momentos (pré e pós 
testagem) na busca de verificar se a intervenção havia favorecido uma maior elaboração das 
mesmas. Foram utilizadas músicas, histórias, projeção de desenho animado e vídeos curtos, 
maquete, aula passeio, pesquisa e a interpretação de imagens, sendo este último o alvo das 
discussões neste momento.  

É importante ressaltar que o ambiente e a rotina estavam organizados de tal forma para 
que se adequasse ao máximo a um ambiente sócio-moral construtivista, a pesquisadora da sala 
se pautou, também, além do referencial teórico piagetiano acerca do desenvolvimento infantil, 
mais especificamente, por alguns procedimentos adotados na metodologia do Programa de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental (PROEPRE), criado pela Professora Doutora Orly 
Zucatto Mantovani de Assis da FE/ UNICAMP. Nesse programa, encontram-se propostas de 
execução do trabalho pedagógico que contam com diferentes tipos de atividades 
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diversificadas, coletivas, individuais e independentes, além de propostas de rotinas diárias, 
incluindo desde o planejamento até a avaliação do dia. 

Por conta da extensão deste, optamos por apresentar um recorte da intervenção proposta 
no que se refere ao uso e interpretação de imagens como instrumento facilitador para a 
construção de noções ambientais. 

Tratou-se de quatro sequências de imagens envolvendo questões referentes a água, lixo 
e árvores. A partir das imagens ocorreram propostas diversas como interpretação oral e escrita 
sobre as mesmas de forma individual e coletiva, além do uso de desenho como forma de 
representação.  

 
1ª sequência de imagens 

 
Inicialmente era estabelecida uma discussão oral coletiva sobre as imagens e 

posteriormente as crianças representavam por meio do desenho o que elas achavam que iria 
acontecer depois. 

 O objetivo desta atividade era promover a reflexão sobre o descarte inapropriado do 
lixo, bem como o desperdício de água. 

 

  
 

Figura 01 – Mulher lavando o lixo 
Fonte: Braga (2003, p.80). 

 
As questões que nortearam a explicação oral: 
 

4) O que está acontecendo na primeira figura? 
5) Por quê? 
6) E o que aconteceu depois? 
7) Por quê? 
8) O que você achou da atitude da mulher? 
9) O que você acha que vai acontecer depois? 

 
Nesta interpretação de imagem, as respostas se reportavam à atitude da mulher como 

uma “atitude feia”. Uma das crianças disse que a mulher ia deixar a casa dela limpa e deixar a 
casa de outra pessoa suja, já que iria empurrar o lixo para a frente da casa do vizinho e que 
esta atitude era justificada porque “a casa dela é dela e a dos outros é dos outros e a gente faz 
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sempre o melhor para a nossa casa”. Isso nos reporta à questão do egocentrismo, em que o 
“eu” ou, neste caso, “a minha casa” deve ser priorizada em detrimento do bem alheio.  

 
2ª sequência de imagens 

 
A intervenção seguiu como na anterior.  
O objetivo desta atividade era o de refletir sobre o desperdício de água em nossas ações 

do dia-a-dia, de forma a evitá-lo.  

 
 

Figura 02 – Menina no chuveiro 
Fonte: Braga (2003, p.100-101) 

 
As questões que nortearam a interpretação oral: 
 

10) O que a menina vai fazer na primeira imagem? 
11) E o que aconteceu depois? 
12) Como ela resolveu a situação? 
13) Você acha que ela poderia resolver a situação de outra forma? 

 
Nos relatos que apontaram o gasto de água como problema, isso era facilmente 

resolvido com a obtenção de água em outro lugar, como se fosse um recurso impossível de se 
tornar escasso ou ainda resolvido mediante a “boa vontade” do envolvido, como, por 
exemplo, dizer que basta tomar banho de chuva. 

Existiu ainda uma parcela menor de sujeitos que não entenderam o gasto excessivo de 
água como um problema ocorrido na situação e se prenderam a outros detalhes, como, por 
exemplo, dizer que o problema foi ter molhado o chão ou ainda dizer que não houve problema 
nenhum. Tais características das respostas presentes a partir desta atividade são do nível I de 
compreensão da realidade social, visto que o conflito ainda é inexistente ou, quando existe, é 
facilmente resolvido e que não há escassez de recursos. 
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3ª sequência de imagens 
 
Inicialmente a criança era convidada a escrever o que estava acontecendo na sequência 

de imagens.  
 

 
 

Figura 03 – Meninos jogando bola 
Fonte: Braga (2003) 

 
 Posteriormente, todos respondiam a questionamentos: Eles poderiam ter resolvido de 

outra forma? Como? Por quê? Exemplo: 
 

Desenho 01 - NAT (6;11) 
 

 

“Ele estava arrancando a árvore para jogar 
bola” 
 

“Ele arrancou a árvore para fazer um gol” 

“Eles podiam jogar em outro campo e não 
podiam arrancar a árvore porque é da 
natureza e se arrancar a árvore ia morrer” 
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E por que não pode arrancar? Porque senão ela morre e Deus fica triste. Por que? 
Porque ele que fez pra dar frutas pra gente comer ou sombra pra ficar fresquinho e não pra 
matar. 

 
4ª sequência de imagens 

 
Nesta, apresentamos a seguinte sequência de imagens e conversamos sobre ela. 
  

    

CHOMP! MAMÃE, EU 
POSSO JOGAR? 

SÓ JOGUEM 
COISAS 

PEQUENAS, LIXO 
GRANDE PODE 

CAUSAR 
ACIDENTE! 

 

 
Figura 04 – Lixo jogado pela janela do carro 

Fonte: Braga (2003) 
 
 As questões que nortearam a discussão foram: 
 

14) O que está acontecendo na primeira figura? 
15) E na segunda? 
16) O que a mãe respondeu? Você acha que ela está certa? 
17) O que aconteceu depois? Eles fizeram a coisa certa? 

 
O interessante nessa atividade é que, quando questionados sobre quem era o mais 

culpado por ter jogado o lixo, todas as crianças afirmaram que tanto um como o outro era 
culpado da mesma forma, levando mais em conta a intenção que tiveram com a ação e não o 
tamanho do resíduo jogado. Essa posição das crianças nos remete à possibilidade de 
descentração intelectual, visto que o aspecto aparente não é o único ponto de vista levado em 
conta, nem mesmo o único percebido. 

Outra posição das crianças que nos levam a acreditar num avanço maior na elaboração 
das respostas foi o fato de discordarem da atitude da mãe, o que demonstra maior autonomia 
intelectual e moral em detrimento do respeito unilateral e coercitivo.  

 
 

Considerações 
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Foi possível perceber ao longo da aplicação de cada sequencia de imagens o quanto os 

sujeitos passaram a ter uma participação mais efetiva nas discussões e nas interpretações 
individuais. 

Neste sentido destacamos a relevância de se proporcionar um ambiente que proporcione 
tais relações e vemos no uso da interpretação de sequencia de imagens um recurso 
potencializador para que tais construções próprias sejam efetivadas. 
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS: A MARGEM DO RIO – A 
MARGEM DA VIDA 

Taiza Mara Rauen Moraes1 
Laura Meireles Gomes Moura2 

 
...Não creio que exista no mundo um silencio mais 

profundo que o silêncio da água.  
José Saramago 

 
Preparando a embarcação 

 
Tratar de questões relativas ao abandono e a outras formas de egresso de crianças e de 

adolescentes aos abrigos impõe reflexões a respeito da violência e de suas formas de 
reprodução. O sentimento e o receio de tocar nos tênues fios que ainda suportam a esperança e 
a confiança que essas crianças e adolescentes mantêm nos espaços de acolhimento demandam 
sensibilização no trato de suas lembranças e memórias, que se mantém salvaguardadas como 
forma de proteção social.  

Para alguns abrigados falar dessas memórias, é libertar-se, para outros a liberdade 
consiste em ocultá-las. Assim, no convívio com os acolhidos deve ser considerado esse jogo 
de salvaguardar e expor lembranças e memórias na leitura da história única de cada um.  

Desta forma, a experiência da pesquisa realizada na modalidade de abrigo Casa Lar 
contou com o agente mediador para o emergir dessas memórias, a leitura do livro “A Bolsa 
Amarela” (2009) de Lygia Bojunga e captar fragmentos de memórias, de oito crianças e 
adolescentes dessa instituição, por intermédio da análise de fichas de leitura. 

Foram 6 (seis) encontros repletos de sincronidade entre literatura/ memórias e o pacto se 
ampliou a cada capítulo lido de “A bolsa Amarela” . 

Esse trajeto marcou pelo ritmo da fluidez das águas e trouxe à tona os fragmentos de 
memória para um novo olhar, que envolto na voz coletiva do grupo libertou-se do discurso 
institucional, permitindo abrir-se para o imaginário. 

Durante as experiências da escrita o texto pode promover, revisar, encontrar, selecionar 
e também descortinar dimensões da imaginação como movimento entre o subjetivo e as 
instâncias culturais que para Durand (2001, p. 41) representa: “Incessante troca entre as 
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e 
social”. 

Mesmo que todo aparato de cenário da Casa Lar se mostre como um lar, o abrigo é um 
lugar de transição, que se inicia com a separação do “mundo conhecido” por outro onde se 
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formam novos grupos. As referências de aconchego são silenciadas com as novas relações; 
pois em várias situações emergenciais são transferidos para o abrigo, crianças e adolescentes 
desprovidos de seus pertences.  

As memórias expressas nas fichas de leitura afloradas pela mediação entre o texto de 
Lygia Bojunga expressam intensos mergulhos num convite a quem estava como a espreita na 
beira de um grande rio. Um convite para promover abandonos de discursos 
institucionalizados e criar espaços de intimidade com o próprio discurso intermediado pela 
leitura de a “A Bolsa Amarela”. 

 
A passagem – de dentro do barco a avistar 

 
No território das palavras emerge um conflito latente entre o simbólico e o real que 

deixa transparecer a necessidade de ultrapassar a própria palavra e o que está por trás dela. 
Além desses aspectos, há o imaginário que entrecorta os sentidos oferecendo-se como um 
facho de luz que ultrapassa um vitral, pulverizando, iluminando ou velando os espaços que a 
ótica subjetiva mostra ou omite. Assim, o texto escrito pode indicar alguns distanciamentos 
entre o narrado e o vivido, o dizer e o não dito, visto estar modulado às instâncias de 
experimentos subjetivos que descortinam uma pluralidade de sentidos, o que o torna território 
estrangeiro, nas palavras de Ricoeur (1977, p. 44):  

 
O texto é para mim, muito mais que um caso particular de comunicação 
inter-humana: é o paradigma do distanciamento na comunicação. Por esta 
razão, revela um caráter fundamental da própria historicidade da experiência 
humana, a saber, que ela é uma comunicação na e pela distância. 

 
Numa geografia aos lugares da memória onde perpassam também as relações do 

presente não somente aos espaços do abrigo, como também, as relações entre funcionários, 
voluntários, cuidadores, ampliando-se para a comunidade externa a ele numa ciranda que 
seleciona o que lhe fora positivo da vida familiar e comunitária anteriormente agregada a uma 
nova situação: o acolhimento. 

A inserção ou exclusão das referências de positivo e negativo devem-se além dos 
modelos de socialização vivenciados, a leitura que cada qual realiza a respeito das 
experiências, selecionando-as ou excluindo-as para as futuras colagens da memória. Como se 
a vida fosse um holograma que dependendo da ótica nos mostra o brilho, as superposições, a 
ausência de cor ou a intensidade realçada pelo olhar subjetivo. Assim, o que pode ser 
entendido como esquecimento é regido por um organizador: o tempo que também interfere 
nas relações que se estabelecem com a identidade pessoal, reafirmado nas palavras de Candau 
(2012, p. 63) “As falhas de memória, os esquecimentos e as lembranças carregadas de emoção 
são sempre vinculadas a uma consciência que age no presente”. Portanto, o “vazio da 
memória” está vinculado à ausência de si e relacionado intensamente à memória e à 
identidade pessoal, numa experiência que muitos abrigados vivenciam excluindo de si 
mesmos as lembranças traumáticas conferidas. 
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Dessa forma, a escolha do texto de Lygia Bojunga, “A Bolsa Amarela” (2009), 
possibilitou para o grupo leitor caminhos de ruptura em relação ao realismo cotidiano 
presentes no texto que, simultaneamente, limita as ações da protagonista Raquel, mas oferece, 
através da imaginação criadora, outras saídas que, repletas de sentidos subjetivos, encontram-
se guardadas na bolsa amarela, atribuindo sentidos à vida e ao entendimento dela retirados 
dos personagens guardados que ela própria os criou impregnados também, de alguma forma, 
de vestígios de sua própria memória investigando num movimento revestido de esperança os 
caminhos para a autodescoberta, questionando também a estrutura familiar e a invisibilidade 
das questões relativas à criança. 

A abordagem dos sujeitos, as oito crianças e adolescentes envolvidas no projeto, se deu 
no sentido de estabelecer um contraponto entre a dimensão simbólica de família natural e a 
ambientação dos cenários de família vivenciados na Casa Lar e foram investigados através 
dos preceitos da Teoria Social do Discurso, de Norman Fairclough, numa tese em que a 
linguagem desempenha um lugar central no que se refere aos processos de transformação 
social. Ao focalizar os eventos discursivos como um texto, eleva o patamar dessa ação para 
uma prática social, envolvendo a arquitetura do discurso nessa dinâmica. Na construção dessa 
teoria, Fairclough enlaça suas análises ao papel dos discursos na construção de identidades e 
das formas de poder que transbordam dos discursos aproximando-se das relações feitas por 
Michel Foucault. Assim, segundo a visão de Fairclough pelo discurso ocorre a construção de 
identidades sociais, “o discurso é uma prática não apenas de representação do mundo, mas de 
significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado” 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

 
Na outra margem 

 
O sujeito enunciador, por via da linguagem, assume o poder iluminador ou atenuador, 

qualificando ou desqualificando as relações daquele que sofre a ação, em sentidos implicados 
pelo discurso. Desta forma, os dois discursos aqui representados, transitam de uma margem a 
outra, apoiados nas memórias imbricadas na atmosfera narrativa e na ausência pelos silêncios. 
Na Figura 01, a acolhida A, após a leitura do capítulo “O alfinete de fralda” do livro “A bolsa 
amarela”, enuncia pelo discurso sua consciência de transformação. 
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Figura 01: Ficha de leitura - Acolhida A. Arquivo pessoal. 
 
As vozes discursivas da acolhida A descrevem a particularidade do recolher-se em si 

mesmo para definir-se como capaz e ao mesmo tempo uma imagem incorporada dessa 
inutilidade: – “Já não sou mais aquela garota enferrujada” numa analogia ao alfinete 
encontrado caído na rua enferrujando pouco a pouco numa invisibilidade decorrente da falta 
de atenção e cuidados, e passa a assumir sua identidade no mundo. 

 
 



CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS: A MARGEM DO RIO – A MARGEM DA VIDA 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3175 

 
 

Figura 02: Ficha de Leitura - Acolhido B. Arquivo pessoal. 
 
A identificação dos laços familiares, na figura da irmã, com a protagonista Raquel da 

narrativa “A bolsa amarela” oferece uma dinâmica que envolve a memória remetendo aos 
processos de afastamento que levaram o acolhida B aos processos de separação familiar e adoção, 
culminando num duplo processo de separação, visto a não adaptação da nova família a situação de 
adoção. Como a protagonista Raquel que ora é autora, ora leitora, o acolhido B incorpora essa 
ambiguidade no seu discurso, implicando vínculos e mobilizando forças para compreender a 
essência de sua criação tal qual o Galo Rei que sofria por ter de exercer um papel disciplinador no 
galinheiro e sugere a autora que troque seu nome como a trocar de identidade. Assim gravitam 
nessa experiência frustrada de adoção a anulação de sua história de vida com a troca do 
sobrenome – um nome que não é seu, que não lhe pertence, feito o Galo Rei. 
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FRAGILIDADES NA ESCRITA, FLUIDEZ RELACIONAL 

Taiza Mara Rauen Moraes1 
Rosilda da Silva2 

  
Registros de sentimentos amorosos fixam pedaços de vidas, de histórias, de tempos, de 

comportamentos, e em seu conjunto permitem pela análise comparativa operar a leitura das 
transformações ao longo dos tempos de modos de vida e de sentimentos, imagens para a 
reposição memorialística. E-mails, cartas íntimas e perfis em sites de relacionamentos são 
meios de expressão e de apropriação da palavra escrita; particularidades que saltam da escrita 
e provocam uma atitude daquele que lê. Mas, com o rompimento do espaço-tempo pelo 
avanço tecnológico, a escrita de cartas pessoais quase desapareceu. Entretanto, se lançarmos 
um olhar mais atento, perceberemos marcas indeléveis da escrita epistolar em outros meios 
como os eletrônicos, inspirando as novas gerações a também se expressarem e formarem 
assim nova escrita apresentando outros pedaços de histórias. E, esses novos sujeitos da era 
digital que assimilaram as pretensas obviedades contemporâneas reproduzem-se como seres 
inacabados e incompletos, reafirmando o que diz Bauman (2001, p.74), “estar inacabado, 
incompleto e subdeterminado é um estado cheio de riscos e ansiedade, mas seu contrário 
também não traz um prazer pleno, pois fecha antecipadamente o que a liberdade precisa 
manter aberto”. 

Segundo Philippe Artiéres (1998), “arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é 
contrapor à imagem social uma imagem íntima de si próprio e, neste sentido o arquivamento 
do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência.” As cartas íntimas, além de 
serem fontes de arquivamento, mostram-se como uma mescla de arte e técnica, nas quais é 
possível detectar movimentos de sentimentos amorosos que oscilam entre a ilusão e o 
desvelamento de verdades; práticas amorosas que desmazelam a razão e remetem ao poeta 
João Cabral de Melo Neto, quando em seus versos diz que “um galo sozinho não tece uma 
manhã”, pois para que as cartas íntimas cumpram uma função social é necessário haver entre 
o que se lê e o que se escreve; o que se sente e o que se consegue expressar, uma tessitura de 
valores que ultrapassam o individual.  

Um exemplo desse pacto pode ser observado nas cartas que a senhora X enviou para Y, 
desde fevereiro de 1972 até 1978.  
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Figura 01: Fragmento de carta datado de Jul/1973. Acervo pessoal 
 
A autora X, do fragmento na figura 01, expôs sua saudade e sentimentos íntimos por 

meio de cartas com enunciados que direcionados a Y, seu amado, ora diretamente, ora em 
terceira pessoa, construindo um jogo de deslocamento de pontos de vista. Inicialmente torna o 
destinatário seu confidente e, em seguida conversa com ele e sobre ele, como se estivesse 
falando de uma terceira pessoa. Movimento da escrita, portanto, expressando oscilação de 
sentimentos e insegurança para interagir com Y de forma a favorecer a construção de uma 
identidade marcada pelo autocontrole.  

 

 
 

Figura 02: Fragmento de carta datado de Maio/1974. Acervo Pessoal 
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A jovem apaixonada constrói pela carta íntima um mosaico de emoções. Ao mesmo 
tempo em que legitima sua saudade, apresenta uma narrativa na qual é possível subentender 
que deseja passar a imagem de uma pessoa debilitada pelo amor, ciúme e saudade. Parecer 
fragilizada é uma estratégia discursiva para chamar a atenção de Y, que tanto gostaria de ter 
por perto. Expressa, assim, seus sentimentos e a complexidade do ser humano em relação ao 
outro, dúvidas e anseios que emanam de impulsos amorosos. 

Já em e-mails e perfis de sites de relacionamentos a escrita se caracteriza por uma 
“desmemória”, trocas fugazes e registros breves que não permitem variações discursivas. Eis, 
pois, a carta vista como um arquivo, segundo conceito de Michel Foucault em Arqueologia do 
Saber  

 
Tantas palavras acumuladas, tantas marcas depositadas em tantas folhas de 
papel [...] conservá-las e inscrevê-las na memória dos homens [...] O 
discurso na sua determinação mais profunda não seria o rastro? (2002, 
p.238) 

  
Os e-mails, cartas íntimas e perfis em site de relacionamento se constituem como rastros 

de histórias que se fragmentam na contemporaneidade. Um exemplo dessas obviedades 
contemporâneas é o perfil do avatar “nino9551”, sujeito da nossa “sociedade líquida 
moderna”, cadastrado no site de relacionamento Par Perfeito. Na apresentação do avatar, o 
mesmo se identifica como sendo direto, não gostar de enrolação, apresenta-se como casado e 
faz uso de uma escrita recorrente, pois, no primeiro e-mail que envia para o avatar 
“feiticeirazizi” é evasivo e se utiliza das palavras para ocultar seus desejos e anseios, 
assumindo-se como aquele que vive o presente. No e-mail de apenas uma linha enviado por 
ele, faz uso discursivo de juízos de valor, “azaração”, ou seja, lança um galanteio às avessas 
para sua interlocutora, marcando o estereótipo do homem que encara as relações de modo 
“líquido” no cenário cibernético em busca de parceiros amorosos.  

Ao criar um avatar, cria-se também outra identidade e, para Bauman   (2001, p.105) 
“mudar de identidade pode ser uma questão privada, mas sempre inclui a ruptura de certos 
vínculos e o cancelamento de certas obrigações”. Pactos afetivos mais estáveis não é o que se 
busca no ciberespaço, pelo contrário, quanto mais fluido o relacionamento, maior o encanto. 
Os registros remetem a atitudes descompromissadas que promovem a “modernidade líquida”, 
fluída, e mesclada de vazios, mas que fazem alusão a mundos e vidas idealizadas, passíveis de 
singularidades e necessidades-desejo e, por isso, a busca por estranhos que possam ser o ‘par 
perfeito’ para uma nova identidade criada, reafirmando Bauman (2001, p.111) 
“frequentemente é também um evento sem futuro (o esperado é que não tenha futuro), uma 
história para ‘não ser continuada’”. 
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Figura 03: Perfil público no site de relacionamento Par Perfeito 
 

 
 

Figura 04: E-mail trocado entre dois avatares do site Par Perfeito. Acervo Pessoal. 
  
Por sua vez o avatar “feiticeirazizi” consegue ser ainda mais concisa e expressar-se em 

apenas uma palavra. Traço este, definidor da fluidez relacional contemporânea, descrito por 
Bauman da seguinte forma 

 
[...] desconfiados da condição de “estar ligado”, temem que tal condição 
possa trazer encargos e tensões [...] limitar severamente a liberdade de que 
necessitam para – sim... relacionar-se. (2004, p.8) 

 
No entanto, a única palavra dirigida a “nino9551”, é recebida por ele com entusiasmo, 

na esperança de estreitar laços e encurtar distâncias, ainda que por um curto espaço de tempo. 
Sem a presença do lirismo, de reflexões, de percepções sobre o mundo ou a vida, o que se tem 
nesses e-mails são mostras da fragilidade e insegurança frente ao desconhecido. Neles nada se 
busca esclarecer, apenas se radiografa o momento desses tempos e desses relacionamentos 
fluidos, por meio do que se escreve, ou neste caso, do que não está escrito, apenas sugerido. 
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Figura 05: E-mail trocado entre dois avatares do site Par Perfeito. Acervo Pessoal. 
 
Conexões estabelecidas virtualmente oferecem, independente do espaço e do tempo, 

possibilidades de romper com rotinas, entretanto, não há garantias de satisfação quando o que 
se busca vai ao encontro dessa fuga. Tomemos como exemplo uma das perguntas e dúvidas 
frequentes postadas no site de relacionamento Par Perfeito, no espaço “Perguntas e 
Respostas”,  

 
“Não sei qual o meu problema [...] Escrevo mensagens direcionadas às 
pessoas e costumo ler atentamente cada item de quem se interessou para que 
haja compatibilidade. Mesmo assim, [...] não respondem. Será que devo ser 
mais breve? Não me expor muito?”. (Acesso: 21 fev. 2014) 

 
Nas análises de gêneros discursivos veiculados em meio eletrônico propostas por 

Santaella (2001: p.66) percebe-se que a leitura é efetuada como uma totalidade, gerando 
novas formas de compreensão discursiva, “não se dá palavra após palavra, mas na captação da 
forma sintática”. O jogo discursivo no ciberespaço é fluido, não permitindo a fixidez de 
modelos/padrões de escrita, em decorrência os relacionamentos nesse novo espaço-tempo são 
instauradores de auto questionamento entre os usuários.  

Os perfis analisados acentuam o pensamento de Bauman (2004, p.82) “a realização 
mais importante da proximidade virtual parece ser a separação entre a comunicação e o 
relacionamento”, na qual espólios não há e o apertar de um botão garante o fim de uma 
relação sem traumas, minimizando desordens afetivas e instaurando um novo tempo de 
buscas e de afetividades fluidas. 
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O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO 

Tatiana Andrade Fernandes1 
 
Este trabalho pretende relatar uma sequência de atividades desenvolvidas em uma 

escola municipal de Ensino Fundamental I, de Rio Claro - SP, no período de Maio a Agosto 
de 2013, tendo como recurso didático jogos de alfabetização. As atividades foram 
desenvolvidas dentro do Programa da Capes PIBID, em seu subprojeto intitulado “Escola e 
Universidade Pensando a Formação Docente Interdisciplinar: Investigação, Reflexão e Ação”, 
em uma parceria entre a aluna bolsista da Licenciatura em Pedagogia, e a professora 
supervisora do subprojeto, que lecionava no 1º ano do Ensino Fundamental.  

 
O uso de jogos em uma sala em processo de alfabetização 

 
O projeto PIBID objetiva a inserção de alunos de licenciaturas no cotidiano escolar, 

para o desenvolvimento de atividades e projetos em conjunto com professores de escola 
pública, que possibilitem a vivência e reflexões acerca da docência.  

A aluna bolsista acompanhou a professora no decorrer do ano e a escolha pelo trabalho 
com jogos foi da professora, que considerava importante a realização desta sequência de 
atividades. Um dos apontamentos feito pela docente e que justificava a utilização dos jogos 
enquanto recurso para aprendizagem é a possibilidade de trabalhar com necessidades 
específicas dos alunos, já que a sala encontrava-se em um período em que a construção de 
hipóteses da escrita eram heterogêneas. Os jogos também permitem o trabalho em grupo, 
outro aspecto apontado pela professora. 

As atividades eram planejadas direcionando jogos diferentes para grupos de alunos com 
necessidades diferentes. Quando as atividades iniciaram em Maio, a sala, com 22 alunos 
contava com quatro alunos pré-silábicos; dois alunos silábico sem valor; oito alunos silábico 
com valor; seis alunos silábico alfabéticos e um aluno alfabético. Dessa forma, pretendia-se 
oferecer atividades em que os alunos, reunidos em grupos parecidos, pudessem, 
coletivamente, avançar em suas hipóteses e aprendizagens.  

Os jogos selecionados na escola eram integrantes do material distribuído pelo MEC, 
Jogos de Alfabetização, produzido pela Universidade Federal de Pernambuco. Os jogos 
definidos em um primeiro momento foram: um jogo de valor sonoro (exigia a identificação de 
palavras iniciadas com o mesmo som); um jogo do contrário (identificação de situações 
contrárias); dois jogos de comparação de quantidade de sílabas e um jogo de rimas. 
Acompanha os jogos um livro que, além de trazer sugestões de uso para os jogos e quais as 
especificidades de aprendizagem ele atende, o texto também discorre da importância do 
trabalho do jogo nos anos inicias do Ensino Fundamental.  
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Os autores caracterizam os jogos como ferramentas consideráveis para a alfabetização, 
por viabilizarem a reflexão dos alunos acerca do sistema de escrita, de forma lúdica. Eles 
afirmam que através da utilização dos jogos os alunos podem consolidar aprendizagens ou 
adquirir novos conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabética. (BRANDÃO et al, 2010). 

A aluna bolsista também produziu um jogo de famílias silábicas, conforme a professora 
desenvolvia o trabalho com as mesmas no decorrer do ano. Esse jogo foi utilizado, de maneira 
mais recorrente, com alunos que apresentavam dificuldades. Também foram selecionados 
jogos de matemática, focalizando, para um grupo que apresentava dificuldades, a relação 
entre número e quantidade; e para o restante da sala um jogo de soma. 

Um dia na semana, quando a bolsista estava presente, era destinado para o trabalho com 
os jogos. Primeiramente, ensinava-se as regras do jogo e jogava-se uma partida 
coletivamente, ou seja, havia uma adaptação do jogo para que toda a sala pudesse participar 
de uma rodada. Conforme os jogos eram inseridos a cada semana, iniciou-se um agrupamento 
de alunos segundo seu processo de aprendizagem e o jogo que poderia contribuir para uma 
reflexão mais coerente sobre o sistema de escrita. Essa organização dos grupos era realizada 
previamente pela aluna bolsista, com a supervisão da professora titular da sala, procurando 
agrupar os alunos que apresentavam as mesmas dificuldades de aprendizagem, bem como 
pensava-se nas interações sociais destes grupos, ou seja, na organização dos grupos buscava-
se inserir alunos com perfis de comportamento que possibilitassem o envolvimento e a 
participação de todos.  

Também é importante ressaltar que, como a sala era dividida em vários pequenos 
grupos, a professora e a aluna bolsista procuravam estar presente nos grupos, onde era 
possível perceber as dificuldades encontradas e de que forma os alunos refletiam, através do 
jogo, sobre o sistema de escrita. Era desta forma que tanto bolsista quanto professora 
percebiam se o jogo selecionado era, de fato, um bom recurso para aprendizagem daquele 
grupo; se a organização do grupo promovia a participação de todos; como era interação entre 
os pares e de que forma os alunos verbalizavam suas ações que, consequentemente, refletia 
suas formas de pensar sobre o sistema de escrita.  

Ao fim das rodadas em grupo os alunos eram orientados a registrarem, de alguma 
forma, o aprendizado do jogo. Esse registro era também planejado previamente pela aluna 
bolsista em parceria com a professora e para cada jogo, ou seja, para cada grupo, uma forma 
de registro era elaborada. O objetivo desse registro era possibilitar uma reflexão por parte dos 
alunos sobre a escrita das palavras utilizadas no jogo. Neste momento os alunos não contavam 
com auxílio da bolsista ou professora para a escrita, apenas lhes eram fornecidas instruções 
para o desenvolvimento do registro.  

 
Jogo do dado sonoro: relato de uma atividade diferente  

 
Para o encerramento desta sequência didática, a professora titular da sala e a aluna 

bolsista decidiram realizar uma proposta contida no livro que acompanha os jogos 
distribuídos pelo MEC às escolas. A atividade envolvia o primeiro jogo ensinado, o Dado 
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Sonoro, e essa nova possibilidade do jogo pretendia explorar a capacidade da escrita e leitura 
pelos alunos, dando um enfoque diferente do objetivo do jogo, em uma atividade de 
correspondência grafofônica. Os grupos também foram organizados de forma que houvesse 
alunos nas mais diversas fases de hipótese da escrita. Nesta organização, todos os grupos 
jogaram o Dado Sonoro e competiram entre si. O jogo do Dado Sonoro é constituído por um 
tabuleiro com oito animais (Pavão, Baleia, Cavalo, Gato, Foca, Vaca, Tatu e Dinossauro), por 
24 fichas (cada três fichas correspondem a um animal e tem o mesmo som inicial que estes) e 
um dado de oito lados. No jogo tradicional, a criança joga o dado e sorteia um animal do 
tabuleiro. Após conferir qual é o animal e o som da primeira sílaba da palavra, procura entre 
as 24 fichas aquela que tem a mesma sílaba inicial do animal sorteado. Ao fim, vence o jogo o 
aluno que mais acumular fichas, ou seja, aquele que mais acertar nas associações. Nessa 
intervenção diferente, cada grupo recebeu apenas o tabuleiro e a aluna bolsista e a professora 
separaram oito fichas, cada uma correspondia a um animal. Aleatoriamente, escreveram o 
nome da ficha na lousa e os grupos tinham que tentar ler. Após todos lerem a palavra na 
lousa, deveriam buscar no tabuleiro qual o animal que começava com o mesmo som da 
palavra escrita. O grupo vencedor seria aquele que associasse e escrevesse o maior número de 
palavras da forma correta.    No desenvolvimento desta atividade foi 
bem visível a contribuição do jogo para reflexão do sistema de escrita. Os alunos, para 
tentarem ler a palavra, utilizaram vários recursos: famílias silábicas fixadas acima da lousa, 
tentativa de leitura por silabação, auxílio de colegas que já conseguiam ler. No momento da 
escrita também foi possível verificar os alunos, em conjunto, formulando suas hipóteses de 
construção das palavras, escrevendo e apagando várias vezes a folha, discutindo a maneira 
correta da escrita, apontando onde faltavam ou sobravam letras. Foi um momento interessante 
tanto do ponto de vista da aprendizagem, pois os alunos estavam discutindo o sistema de 
escrita, quanto da questão interacional, já que os alunos estavam em um exercício onde 
debatiam e discutiam com o outro suas hipóteses.  

 
Finalizando 

 
Ao fim da sequência didática, percebe-se que os jogos, enquanto recursos didáticos 

contribuíram para o processo de alfabetização dos alunos. Em agosto, a sala contava com dois 
alunos silábicos sem valor; oito alunos silábicos com valor; quatro alunos silábicos alfabéticos 
e oito alunos alfabéticos e nenhum pré-silábico. Os jogos possibilitaram que os alunos 
tivessem reflexões acerca do sistema de escrita de uma forma lúdica e em grupos, onde 
podiam discutir, questionar ou validar suas colocações. Assim, além da contribuição para o 
processo de aprendizagem, os jogos propiciaram a interação dos alunos entre si, sendo 
necessário o saber ouvir o outro e aceitar ou discordar de suas colocações. Aponta-se também 
como aspecto positivo do jogo a possibilidade de trabalhar, ao mesmo tempo, as várias 
dificuldades apresentadas pelos alunos, atendendo-os em suas especificidades. Foi também 
significativa neste processo de formação, além da efetiva parceria entre aluna bolsista e 
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professora supervisora, a construção das habilidades para planejar, desenvolver e avaliar o 
trabalho pedagógico, aspectos que contribuíram para a reflexão sobre a docência. 
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O USO DO MATERIAL DIDÁTICO DO PROGRAMA LER E ESCREVER E A 
CRIANÇA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tatiana Cristina dos Santos1 
Elvira Cristina M. Tassoni2 

 
Introdução 

 
Os primeiros anos do Ensino Fundamental (EF) têm sido foco de propostas 

educacionais que pretendem melhorias na qualidade da alfabetização. O Programa Ler e 
Escrever (PLE) instituído no estado de São Paulo surge como uma proposta de formação da 
Secretaria de Educação do Estado, constituindo-se por uma iniciativa de oferecer recursos em 
favor de melhores condições na escolarização dos alunos dos anos iniciais do EF da rede 
estadual de ensino. Além de ser um Programa de formação de professores, tem como 
principais ações a elaboração e distribuição de materiais didáticos para subsidiar o trabalho 
pedagógico em sala de aula. 

O PLE foi instituído inicialmente na Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo 
no ano de 2006. Sequencialmente, foi implantado nas escolas da região metropolitana de São 
Paulo. Foi a Resolução SE 86, de 19.12.2007 (SÃO PAULO, 2007), que instituiu o Programa 
no ano de 2008, nas escolas estaduais da região metropolitana da Grande São Paulo sob a 
regência da Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo (COGSP). A partir do ano de 
2009, conforme o estabelecido pela Resolução SE 96, de 23.12.2008 (SÃO PAULO, 2008), o 
Ler e Escrever se estende para as escolas do Interior sob a responsabilidade da CEI 
(Coordenadoria de Ensino do Interior). A implantação do Programa no Interior obedeceu à 
Resolução SE no 86/2007 (SÃO PAULO, 2007). 

No ano de 2011 o 1º ano do EF foi contemplado pelo PLE com a publicação de um 
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas (SÃO PAULO, 2011a), para o professor e uma 
Coletânea de Atividades (SÃO PAULO, 2011b), dedicada aos alunos. A Coletânea de 
Atividades dos alunos (SÃO PAULO, 2011b), no ano de 2011, estava dividida em três partes: 
Leitura e Escrita, Projeto Brincadeiras Tradicionais e Projeto Índios do Brasil – conhecendo 
algumas etnias. De forma geral, nas atividades estavam previstas situações de comunicação 
oral, o trabalho com textos como cantigas, parlendas e textos informativos. A indicação 
presente nas estratégias de aprendizagem é a de que desse modo os alunos teriam condições 
de relacionar características linguísticas, estruturais, semânticas e a função social de diferentes 
textos. É enfatizada a leitura e a escrita coletiva, a fim de oportunizar ao aluno a compreensão 
e assimilação de regularidades sobre a língua, a realização de associações, identificação de 
letras e palavras, assim como a compreensão da escrita em diferentes situações. A 
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metodologia preconizada nas orientações das atividades segue a perspectiva da resolução de 
situações-problema (SÃO PAULO, 2011b).  

Esse artigo é um recorte de pesquisa e tem o objetivo de analisar a proposta contida na 
Coletânea de Atividades e investigar como os alunos de uma sala de aula de 1º ano 
compreendem essa proposta e desenvolvem as atividades nela contidas. A pesquisa contou 
com observações em uma sala de aula de 1º ano do EF em uma escola estadual de Campinas-
SP e entrevistas com os alunos. 

As observações foram registradas em diário de campo a partir de um roteiro prévio. De 
acordo com Cruz (2009), optamos por realizar as entrevistas em duplas e trios, pois 
dialogando em pequenos grupos, as crianças poderiam ter mais possibilidades de expressão. 
Para as entrevistas utilizamos instrumentos que auxiliaram a mediação entre a pesquisadora e 
as crianças: uma manta para forrar a mesa, um microfone infantil para organizar o momento 
da fala dos alunos, uma boneca-personagem que de um lado representava a Narizinho e, do 
lado avesso, tínhamos a Emília, personagens do Sítio do Picapau Amarelo, obra de Monteiro 
Lobato, e ainda, uma câmera fotográfica para que registrassem as atividades que desejassem. 

Na condução da entrevista apresentamos para as crianças a Narizinho, dizendo que ela 
ia à escola e que utilizava um material didático parecido com o delas. Mas, a Emília não ia à 
escola e não conhecia material didático algum e gostaria de conhecer o material que as 
crianças utilizavam na escola. Esse procedimento segue o apresentado por Passeggi et. al. 
(2012), em estudo a respeito da compreensão das crianças sobre as escolas. As entrevistas 
contaram com um roteiro que norteou os aspectos a serem explorados. Foram entrevistadas 
dezesseis crianças, de acordo com a autorização prévia de seus responsáveis legais, na própria 
escola e ambiente externo da sala de aula. 

 
As percepções dos alunos 

 
O modo como os alunos compreenderam o material didático do PLE foi comum nas 

entrevistas. A maioria valorizou as propostas que continham brinquedos e brincadeiras, 
músicas e parlendas, os nomes dos amigos e também, com frequência, enfatizaram imagens e 
legendas sobre conhecimentos e informações a respeito dos povos indígenas. Como aponta 
Smolka (2008), essas sinalizações indicam tanto a preferência dos alunos como também 
demonstra o que ficou como referência para eles. 

É nítido que os apontamentos espontâneos dos alunos se centraram no modo de se 
relacionar próprios da cultura infantil e na apreensão de novos conhecimentos. Pensamos que 
quando as atividades propostas partem dos interesses dos alunos necessariamente se tornam 
mais valorizadas e podem contribuir para reflexões sobre suas inquietações, compreensões 
sobre o mundo.  

De acordo com Vigotski (2010), o desenvolvimento infantil decorre de um processo 
dialético marcado por mudanças qualitativas e quantitativas, que ocorrem por meio do 
entrelaçamento de processos biológicos e sociais que resultam no desenvolvimento cultural. A 
criança e o meio estão em constantes mudanças e, sendo assim, influenciam-se mutuamente. 
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Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas (SÃO PAULO, 2011a), um 
dos objetivos do Projeto Brincadeiras Tradicionais, era a socialização de brincadeiras que se 
presumia não fazerem parte atualmente do contexto social das crianças. O resultado, de 
acordo com os apontamentos, foi o aprendizado sobre novas brincadeiras, além da satisfação 
de terem interagido socialmente. Entretanto, as orientações do Guia também enfatizam que os 
temas dos projetos são elementos articuladores e que não se pode perder de vista o propósito 
central da leitura e da escrita. 

Já o Projeto dos Índios possibilitou, segundo os alunos, “aprender sobre os povos 
indígenas”. Eles evidenciaram que aprenderam informações interessantes sobre os índios. 
Destacaram que o material serve para aprender, estudar, cantar, ler e escrever. 

Corsino (2006) aponta a importância de propor formas para que a criança tenha 
condições de ampliar seu universo cultural e refletir de forma crítica sobre as relações 
humanas e sobre sua própria história, formas de viver e também de se relacionar. Desse modo, 
saber identificar semelhanças e diferenças entre os grupos sociais, próximos ou conhecidos 
por meio de histórias, é importante para o desenvolvimento de atitudes de reflexão e 
observação do mundo ao seu redor e suas transformações. 

Por outro lado, certas propostas foram apontadas como difíceis para os alunos. As 
principais dificuldades relacionaram-se à interpretação de texto, acompanhamento de leituras 
e incompreensões sobre o conteúdo explorado. Já as insatisfações se centraram em torno de 
propostas desarticuladas com o contexto dos alunos.  

 
Considerações 

 
Os alunos relacionaram a leitura e a escrita à aprendizagem e ao conhecimento – “para 

‘saber’ é preciso ficar lendo e também escrever”. É desejo das crianças nessa faixa etária 
saberem ler e escrever porque compreendem que isto lhes confere maior autonomia e acesso a 
informações que avaliam como necessárias. Dessa forma, consideramos que esse aprendizado 
se trata de um momento rico do desenvolvimento da criança, pois promove um salto 
qualitativo em suas formas de pensar e agir, bem como suas relações com o mundo. Como 
aponta Smolka (2008), a construção da escrita é uma vivência social que compreende a 
propriedade de se recriar conforme as proposições que o mundo ao redor proporciona. O 
apoio do material didático pode contribuir, nesse sentido, satisfatoriamente para a aquisição 
da linguagem escrita, entretanto há fatores ligados à sua eficácia, como a adequação das 
propostas ao contexto do aluno e o professor de fato estar engajado com a proposta desse 
material. 
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PROPOSTAS EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: CONTINUIDADE 

OU DESCONTINUIDADE? 

Tatiana Cristina dos Santos1 
Elvira Cristina M. Tassoni2 

 
Introdução: convergências de propostas 

 
Este artigo centra-se no contexto das políticas educacionais do estado de São Paulo 

voltadas para a formação do professor alfabetizador. Trata-se de recorte de pesquisa que 
investigou a proposta contida no material didático do Programa Ler e Escrever (PLE) em uma 
sala de 1º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual da Campinas (SP). Em uma 
revisão bibliográfica realizada nos endereços eletrônicos do Ministério da Educação – MEC 
(http://portal.mec.gov.br/index.php; acesso em: abril/2013) e da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo – SEE/SP (http://www.educacao.sp.gov.br/; acesso em: abril/2013), 
encontramos documentos normativos com indicações práticas e teóricas, bem como 
resoluções que fundamentam legalmente essas políticas educacionais. Identificamos, no 
estado de São Paulo, o Letra e Vida e o Ler e Escrever. Destacamos que o Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, de âmbito Federal, fundamenta as 
propostas educacionais citadas acima, como base teórico-prática. 

O Programa Letra e Vida foi instituído em 2003 e teve como idealizadora principal a 
pesquisadora Telma Weisz. De acordo com o logradouro eletrônico da SEE/SP 
(http://www.educacao.sp.gov.br/; acesso em: abril/2013), um dos objetivos primordiais do 
Programa Letra e Vida é a promoção e melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos na 
alfabetização inicial. As principais indicações sobre a organização de sua proposta de 
formação compreendem a composição de grupos e materiais de apoio com momentos de 
discussão, reflexão e também proposição de atividades. O intuito era promover a formação de 
todos os profissionais de ensino que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e 
proporcionar uma mudança na concepção de aprendizagem e ensino da leitura e da escrita. A 
formação progressivamente abrangeu as Diretorias de Ensino e os municípios do estado de 
São Paulo (BAUER, 2011). 

Consideramos importante destacar que os documentos que deram base para as 
formulações do tanto do Letra e Vida, como do Ler e Escrever, que foi instituído, 
progressivamente, em substituição ao Letra Vida em 2007, baseiam-se, predominantemente, 
na abordagem construtivista, evidenciando uma mudança de paradigma no campo da 
alfabetização.  

                                                           
1 Mestre em Educação; PUC-Campinas; tatics23@hotmail.com 
2 Docente do PPGE PUC-Campinas; cristinatassoni@puc-campinas,edu.br 
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De acordo com a Resolução SE nº 22 (SÃO PAULO, 2007), o Programa Ler e Escrever 
é um programa de intervenção pedagógica na sala de aula, junto ao professor e seus alunos, e 
de intervenção na gestão pedagógica, envolvendo supervisor, diretor e coordenador 
pedagógico. A meta no primeiro momento foi abranger todas as escolas da capital do estado e 
depois todas as escolas do estado, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.  

Na Resolução SE nº 22 (SÃO PAULO, 2007) consta que as ações de formação na 
Capital paulista deverão ser realizadas por uma equipe central de formadores do Programa 
Letra e Vida. As instruções sobre a formação realizada no Ler e Escrever ratifica o caráter de 
continuidade em relação ao Programa anterior, na medida em que se reafirma o discurso sobre 
o caráter de formação coletiva e apoio entre os profissionais, a promoção de uma 
aprendizagem de qualidade e o slogan da transformação da prática pedagógica. 

 
A pesquisa 

 
Como explicitado, este artigo traz um recorte de uma pesquisa maior e, portanto, 

apresentamos o material empírico apenas das entrevistas realizadas com a professora de um 1º 
ano do Ensino Fundamental e a coordenadora pedagógica da escola. 

Conforme apontado pela coordenadora, houve resistência dos professores à utilização 
do material didático do Ler e Escrever. As ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo – 
reuniões pedagógicas) se constituíram em espaço privilegiado para que, por meio de textos e 
propostas, fosse possível dinamizar a discussão com os professores. Nessas reuniões 
discutiam-se os modos de realizar as propostas e a fundamentação teórica que permeia o 
material. Sobre isso, a coordenadora enfatizou que trazia discussões realizadas na formação 
que ocorria na Diretoria de Ensino, para trabalhar com o corpo docente, pois a expectativa do 
Programa é articular um trabalho único na rede estadual de ensino. Além disso, a coordenação 
realizava um trabalho de acompanhamento nas salas de aula, assim como orientações 
individuais aos professores. 

A coordenadora pedagógica enfatizou que, se houver uma boa preparação, é possível 
um bom aproveitamento da proposta do material. Afirmou que, apesar das formações nas 
ATPC, há professores que não apreenderam a proposta do material porque a caracterizam 
como secundária, relativizando sua importância. Da mesma forma, apontou que reconhece 
que há aqueles que não exploram a proposta antes de trabalhá-la em sala de aula. Nesse 
momento, ela se refere à utilização do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas, 
destacando o fato de muitos professores não estudarem previamente o Guia. 

Outro apontamento da coordenadora é o agravante de o professor acabar não seguindo 
as orientações e pular etapas do processo. Destacamos que a maioria das propostas do 
material didático do Programa Ler e Escrever envolve projetos com etapas encadeadas. O 
temor explicitado implica no risco de se criar defasagens conceituais ou em relação à 
compreensão do tema estudado. Segundo a coordenadora, mesmo a proposta do material 
sendo boa existem atividades que são fracas. Por isso, há a necessidade de complementar o 
material. 
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Na entrevista com a professora, ela destacou que no início do ano foi necessário um 
trabalho com os alunos sobre como serem estudantes, no que se refere às posturas, ao ritmo de 
trabalho e até em relação a como manusear o caderno. Considerou o material do Ler e 
Escrever “fraco” e caracterizou suas propostas como insuficientes, enfatizando a necessidade 
de buscar alternativas para complementar o trabalho pedagógico. 

Identificamos certa resistência em relação ao material e à forma como foi implantado na 
escola: 

 
Primeiro que nós não tivemos nenhuma... assim no começo... simplesmente 
veio o material e nós tivemos que começar a trabalhar. Então, assim foi 
muito difícil. Foi um trabalho... mas depois com o decorrer do tempo a gente 
foi também se familiarizando com o material. Foi ficando mais fácil. Mas é 
um trabalho... assim... que a gente não pode só focar em cima do material do 
Ler e Escrever. Ele tem que ter um complemento. 

 
Segundo a professora foi possível se familiarizar com o material de forma gradual, e 

ainda realizou uma crítica, indicando que o Programa Ler e Escrever foi instituído e os 
professores “tiveram” que trabalhar a partir dele. Destacou que o material está 
descontextualizado da realidade dos alunos, possui muitos textos e que pouco apresenta 
atividades por meio de jogos. Nesse momento, comparou os dois Projetos propostos no 
material do 1º ano: Brincadeiras Tradicionais e Projeto Índios do Brasil – conhecendo 
algumas etnias. Destacou que o primeiro deveria ser ampliado porque “foi algo de que eles 
gostaram”; já o segundo, pela quantidade de propostas com textos, se tornou “mais difícil” 
para compreenderem. 

 
Continuidade ou descontinuidade 

 
Destacamos que a alternância de políticas educacionais se caracteriza como uma 

descontinuidade para o professor, mas na verdade há uma continuidade teórica, visto que a 
mesma base teórica é mantida há três décadas. Porém, o caráter de novidade, impacta o 
trabalho pedagógico em sala de aula, levando a uma crença de que tudo é diferente. 
Destacamos que o professor muitas vezes mal se apropriou de uma determinada proposta e já 
chegam à escola outras propostas de formação e materiais didáticos a serem explorados. 

É certo que as novas propostas educacionais visam atender às demandas da sala de aula. 
Porém, muitas vezes, a forma como o professor as compreende é fragmentada e isso pode 
influenciar o ensino de maneira pouco positiva. Segundo Dalben (2010), muitas vezes há 
dificuldades para os professores efetivarem na prática os conhecimentos adquiridos. Assim, 
vemos que as ATPC, ao se concretizarem como um espaço efetivo de reflexão sobre as 
possibilidades, avanços e desafios da prática pedagógica, podem incidir de maneira 
construtiva no trabalho em sala de aula, possibilitando a relação teoria e prática. 

A forma impositiva e prescritiva com que as propostas chegam às escolas, orientada 
para o fazer e pouco para o refletir sobre o fazer, certamente provoca resistência. Muitas 
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vezes, o que ocorre é uma mera reprodução das atividades, uma questão mais de treino do que 
de formação.  

Destacamos a importância da apropriação tanto das propostas em si de programas 
educacionais, como das concepções teórico-metodológicas subjacentes a esses programas. 
Esses aspectos pertencem de fato à formação do professor. Nesse sentido, o trabalho coletivo 
faz diferença, pois, conjecturando com o grupo, o professor tem maiores condições de refletir 
sobre os desafios de sua sala de aula. 

Segundo Dalben (2010), a formação docente é desafiadora e tal tarefa acontece em um 
terreno denso e vulnerável, contribuindo para um cenário de incertezas e um ambiente 
paradoxal, gerando muitas tensões. 
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QUESTÕES FORMULADAS POR ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO 
NUMA LEITURA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Tatiana Lança1 
Maria José P. M. de Almeida2 

 
As três leis do movimento de Newton fazem parte dos conteúdos usualmente trabalhados 

no ensino médio nas aulas de Física. E esta é, sem dúvida, uma opção curricular que se justifica. 
Por diferentes meios, podemos constatar que no ensino médio, a disciplina Física é sinônimo de 
desconforto para a maioria dos estudantes. Também não é difícil notar que na escola o 
aprendizado de leitura quase sempre está associado às aulas de Língua Portuguesa. 

No entanto, na Educação em Ciências, inúmeros trabalhos de pesquisa com leitura em 
aulas das disciplinas que compõem a área têm mostrado a relevância dessa atividade. Entre 
esses trabalhos, Ricon e Almeida (1991, p.9) afirmam que “bom leitor, o estudante continuará 
mais tarde, já fora da escola, a buscar informações necessárias à vida de um cidadão, a checar 
notícias, a estudar”. Os autores questionam como a escola pode interferir na construção da 
história de leitura dos estudantes e perguntam por que não incluir atividades que possibilitem 
o desenvolvimento gradativo de uma compreensibilidade e gosto pela leitura como parte do 
trabalho a ser realizado?  

Ainda no que se refere à leitura, destacamos Almeida (1998), que chama a atenção para 
a necessidade de mudar as estratégias de leitura quando se trabalha com textos de natureza 
diferente do livro didático. 

Mas que tipo de texto selecionar, se a intenção for a de ensinar Física? Assumindo uma 
perspectiva de mediação cultural, Almeida (2004) afirma que, nessa perspectiva, os objetivos para 
se ensinar Ciência podem assumir um espectro bastante variado sem que uns excluam os outros.  

Neste trabalho, mostramos evidências de que uma leitura de trecho de divulgação 
científica em aulas com condições de cobrança diferentes das usuais provocam o surgimento 
de perguntas de múltiplas naturezas. 

 
O livro  

 
O trecho lido durante as atividades de leitura faz parte do livro Poskitt (2002). O livro é 

uma biografia que contém partes em que são usadas histórias em quadrinhos com linguagem 
simples e muitas vezes bem humorada. De acordo com Kaufman e Rodríguez (1995), a 
história em quadrinhos constitui uma das variedades mais difundidas da trama narrativa com 

                                                           
1 Mestre em Educação; UNICAMP; Campinas, SP. Doutoranda no programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática -PECIM -Unicamp 
2  Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência e Ensino -gepCE FE Unicamp  Apoio Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 



QUESTÕES FORMULADAS POR ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO NUMA LEITURA DE... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3196 

base icônica. Esse tipo de texto busca a participação ativa do leitor por via emocional, 
assistemática, anedótica, concreta.  

Além disso, no que se refere às três leis do movimento, o autor as apresenta de uma maneira 
que permite um olhar crítico para o atrito e a abstração que se tem que fazer para compreender o 
funcionamento das leis, em especial a primeira. Essas características nos estimularam a analisar o 
funcionamento da sua leitura em aulas de Física de classes de ensino médio.  

Como provavelmente toda obra, esse texto também apresenta alguns aspectos negativos. 
Admitimos, no entanto, que eles não comprometeriam o trabalho.  

 
Pressupostos teóricos, metodológicos e as condições de produção do estudo 

 
Apoiamo-nos na análise de discurso, na vertente originada por Michel Pêcheux, tendo 

no Brasil em Eni Orlandi uma de suas principais produtoras/divulgadoras. 
Um pressuposto básico desse olhar para a linguagem é a consideração de que ela não é 

transparente, o que implica no fato de que, se tomamos a análise de discurso como referencial 
de análise, a questão de pesquisa não pode ser o que um dado discurso significa, mas sim 
como ele foi produzido. Com esse apoio teórico encontramos sustentação para admitir a 
relevância de se compreender o funcionamento dos discursos escolares na produção de 
sentidos pelos estudantes. Foi também com suporte da análise de discurso que, admitimos as 
condições de produção dos sentidos não sendo apenas as imediatas na organização escolar, 
mas também os contextos histórico e sócio econômicos mais amplos; o que nos levou a 
analisar o funcionamento da leitura escolar admitindo a interdiscursividade, ou seja, a 
memória discursiva como constitutiva da produção do sentido. 

As leituras de Poskitt (2002) aconteceram em aulas de Física, em uma sala de primeira 
série do ensino médio de uma escola pública da cidade de Jundiaí -SP. O trabalho foi 
desenvolvido durante quatro aulas, três dias, pois a primeira aula foi uma aula dupla de 100 
minutos; nos outros dias foram aulas simples, de 50 minutos cada. Em todas as aulas 
ocorreram leituras e discussões com a mediação da pesquisadora atuando como professora. 

 Ainda na primeira aula, demos um tempo fixo (30 minutos) para leitura livre em 
grupo, pedindo aos estudantes que, ao realizarem a leitura, anotassem numa folha as 
perguntas que gostariam de ver respondidas. A maioria dos estudantes leu um trecho que 
conta partes da vida de Newton.  

No segundo dia de aula a leitura foi bastante direcionada. Pedimos aos estudantes que 
iniciassem sua leitura num trecho mais para o final do livro e seguissem até as páginas onde 
se encontravam as leis do movimento.  

No terceiro e último dia de atividades, o trabalho voltou-se para explicações sobre as 
Segunda e Terceira Leis de Newton. 

 
Questões de alunos 
  
1. Perguntas a respeito de Newton e sua vida:  
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• Por que ele tinha o hábito de escrever nas paredes? 
• Newton era filho de seu pai mesmo? 
• É verdade que ele queria colocar fogo em sua mãe? 
• Ele nunca se casou? 
• Qual foi a causa da morte de Isaac?  
• Por que enfiava as coisas embaixo do globo ocular? 

 
Estas perguntas foram feitas no primeiro dia de aula. Elas mostram que, mesmo em 

aulas de Física, os alunos demonstram interesse pela vida do cientista e aspectos curiosos 
dessa vida, quando as mediações em classe possibilitam a manifestação desse interesse. De 
acordo com Orlandi (2000) alguns fatos contribuem para estes tipos de perguntas depois ou 
durante a leitura de parte do livro de Poskitt (2002), principalmente o fato de que o sujeito – 
leitor tem suas especificidades e sua história e o de que tanto os sujeitos quanto os sentidos 
são determinados histórica e ideologicamente.  

 
2. Perguntas gerais sobre a história de Alice: “Alice fez seu ingresso no mundo quando a 

mãe dela foi esmagada pelo casco de um cavalo no mercado de Granthan. Ela era uma das 
muitas sementinhas marrons espalhadas entre as pedras que calçavam a rua [...]” 
(POSKITT, 2002, p. 9):  

 
• Quem é Alice? O que a Alice tem a ver com a história?  
• O que Alice tem a ver com física? 
• Alice era a macieira do jardim de Newton? 

 
Estas perguntas também são referentes ao primeiro dia de aula. Elas evidenciam o 

interesse pela temática da história. Mas, buscam entender a relação entre Alice e a Física. 
Afinal, quem estava fazendo o trabalho com eles, era uma professora de Física. 

Note-se também que mesmo tendo sido determinado onde os estudantes deveriam ler, 
pelo menos um deles, possivelmente folheou o livro até o fim, pois a macieira é apresentada 
apenas na última página. 

 
3. Perguntas a respeito do que Newton fez ou sobre assuntos da Física: 

 
• Por que massa não é igual ao peso? 
• Por que na lua tem menos gravidade?  
• O que é força? 
• Por que quando a gente pula empurramos a Terra para fora da órbita? 
• O que foi que Isaac descobriu e inventou? 
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Estas perguntas referem-se principalmente ao terceiro dia de aula. Nestas perguntas 
podemos notar o interesse dos estudantes por questões relacionadas ao conhecimento da 
Física, apesar de perguntas gerais terem sido as mais frequentes. 

Por outro lado, novamente na última questão, pode–se notar a imagem do cientista 
como descobridor, inventor e não como produtor de um conhecimento. 

O conjunto de questões mostra que a leitura que os estudantes fizeram de um mesmo 
texto foi diferenciada e os aspectos que julgaram mais interessantes também. Leitura que 
depende das leituras anteriores e da história de vida do aluno enquanto estudante e indivíduo 
inserido num espaço social. As perguntas também evidenciam que o tipo de aula, com leitura 
de um texto de divulgação científica e discussões entre alunos e professora e alunos entre si, 
possibilita produção de múltiplos sentidos.  

E para concluir, gostaríamos de reafirmar que para que se possibilite a manifestação de 
diferentes saberes e a produção de deslocamentos em relação ao conhecimento dos estudantes, 
em geral, precisamos de atividades que não tenham como única finalidade ensinar e verificar 
a aprendizagem de conteúdos específicos. A atividade de leitura de um livro de divulgação 
científica, realizada em aulas com condições de produção um pouco diferentes das usuais 
pode ser uma alternativa.  
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LETRAMENTOS LITERÁRIOS NO ENEM: UMA ANÁLISE DA PROVA DE 
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 2013 

Tatiana Simões e Luna 
 
Enquanto o ensino de línguas vem sendo objeto de inúmeros estudos e debates, 

engajados na crítica às perspectivas tidas como tradicionais e na proposição de novas 
estratégias didáticas, a “virada pragmática” no campo do ensino da literatura vem 
acontecendo a passos de tartaruga. O ensino de Literatura continua ancorado nos pilares 
tradicionais: prioridade dada aos clássicos brasileiros (e, por vezes, portugueses) como 
patrimônio coletivo, formação de cultura beletrista, fixação historiográfica e reprodução da 
crítica socialmente legitimada.  

No bojo das críticas a esse ensino, destaca-se a proposta de Cosson (2009) que 
desenvolve sequências didáticas visando à promoção do letramento literário. O autor 
argumenta que esse é um letramento diferente dos outros, porque a literatura pode “tornar o 
mundo compreensível transformando a sua materialidade em palavras de cores, oderes, 
sabores e formas intensamente humanas” (2009, p.17), cabendo ao professor conduzir o 
educando no processo de construção dos sentidos.  

Investigamos como as práticas de letramentos literários são abordadas e, mais 
especificamente, o lugar da literatura no âmbito do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) 20131. O Ministério da Educação (2009) conferiu a esse exame notória importância 
no cenário educacional, haja vista seus resultados serem facultados para acesso ao ensino 
superior e uma de suas finalidades ser a de induzir uma reestruturação curricular no Ensino 
Médio. Por essas razões, os conteúdos, as competências e habilidades privilegiados pelo 
ENEM assumem um papel relevante no espaço que os diversos saberes ocupam no currículo 
das escolas, dentre eles, a literatura.  

Na edição de 2013 do exame2, das 45 questões que compõem a prova de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias, é razoável a quantidade (12)3 que solicita a leitura de textos 
literários e/ou versam sobre algum conhecimento literário específico. Consideradas as 
limitações de uma prova, podemos afirmar que ela recobre a diversidade de autores, estilos, 
gêneros e movimentos. No entanto, a maior parte das questões mobiliza apenas a 
compreensão textual ou saberes relativos aos recursos da língua, como a questão 98: 

  
Querô 
 
DELEGADO — Então desce ele. Vê o que arrancam desse sacana. 

                                                           
1 Pela própria natureza do gênero prova, as práticas de letramento são apenas referenciadas na elaboração das 
questões a fim de se contextualizar a leitura do gênero em pauta. 
2As provas analisadas (caderno branco e caderno amarelo) encontram-se disponíveis em 
http://www.infoenem.com.br/download-da-prova-do-enem-2013-pdf/. 
3 Há mais duas questões que não fazem parte do escopo de nossa análise por abordarem textos em Espanhol. 

http://www.infoenem.com.br/download-da-prova-do-enem-2013-pdf/
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SARARÁ — Só que tem um porém. Ele é menor. 
DELEGADO — Então vai com jeito. Depois a gente entrega pro juiz. 
(Luz apaga no delegado e acende no repórter, que se dirige ao público.) 
REPÓRTER — E o Querô foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e 
alma num cubículo imundo, com outros meninos. Meninos todos 
espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus 
desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos, com seus 
desesperos e seus ódios, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e 
alma no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Querô cresceu. 
MARCOS, P. Melhor teatro. São Paulo: Global, 2003 (fragmento). 

 

 No discurso do repórter, a repetição causa um efeito de sentido de 
intensificação, construindo a ideia de 
A) opressão física e moral, que gera rancor nos meninos. 
B) repressão policial e social, que gera apatia nos meninos. 
C) polêmica judicial e midiática, que gera confusão entre os meninos. 
D) concepção educacional e carcerária, que gera comoção nos meninos. 
E) informação crítica e jornalística, que gera indignação entre os meninos. 

  
Marcas do português brasileiro, do léxico e da sintaxe popular que constituem nossos 

dialetos urbanos tornam mais verossímel o diálogo ambientado em uma delegacia. Porém, a 
questão toma por objeto apenas a repetição enquanto recurso expressivo, em detrimento da 
compreensão da figuratividade linguística, que é de suma importância para a construção da 
imagem social das personagens. Não se exige do aluno a interpretação de recursos literários, 
mas apenas a habilidade de inferência local a partir da associação entre termos do mesmo 
campo semântico (basta que ele relacione “ódio” a “rancor” e “esmagados de corpo e alma” a 
“opressão física e moral” para responder corretamente). 

A questão 106 também se restringe ao tratamento de um conteúdo da Linguística - as 
funções da linguagem: 

  
Lusofonia 
 
rapariga: s.f., fem. de rapaz: mulher nova; moça; menina; (Brasil), meretriz. 
Escrevo um poema sobre a rapariga que está sentada 
no café, em frente da chávena de café, enquanto 
alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este 
poema sobre essa rapariga porque, no brasil, a palavra 
rapariga não quer dizer o que ela diz em portugal. Então, 
terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, 
a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga 
que alisa os cabelos com a mão, num café de lisboa, não 
fique estragada para sempre quando este poema atravessar o 
atlântico para desembarcar no rio de janeiro. E isto tudo 
sem pensar em áfrica, porque aí lá terei 
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de escrever sobre a moça do café, para 
evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é 
uma palavra que já me está a pôr com dores 
de cabeça até porque, no fundo, a única coisa que eu queria 
era escrever um poema sobre a rapariga do 
café. A solução, então, é mudar de café, e limitar-me a 
escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se 
pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. 
JÚDICE, N. Matéria do Poema. Lisboa: D. Quixote, 2008. 

 

O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter 
metalinguístico justifica-se pela 
A) discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo 
contemporâneo. 
B) defesa do movimento artístco da pós-modernidade, típico do século XX. 
C) abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para assuntos 
rotineiros. 
D) tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da 
própria obra. 
E) valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a 
obra ser reconhecida. 

  
Pode-se dizer que a elaboração desse quesito é de natureza tautológica, pois basta o 

aluno saber o significado do termo “metalinguístico” para assinalar corretamente a assertiva 
“d”, sem sequer ter lido o poema. A questão negligencia o caráter pluriestilístico desse texto, 
assinalado pela intercalação de um microgênero (o verbete) e pela representação das “vozes” 
da África, do Brasil e de Portugal, traços fundamentais para a reflexão metalinguística sobre o 
fazer poético empreendida pelo autor. Também não trata do tom coloquial do texto e da 
quebra das normas de convenção da escrita comum (uso de letra minúscula em nomes 
próprios) e literária (o poema aproxima-se pela sua organização e estilo à prosa). 

Apesar desse quadro, algumas questões do ENEM 2013 sinalizam uma outra 
perspectiva, pois exploram de fato os letramentos literários, exigindo conhecimentos 
específicos sobre essa esfera cultural, como ilustra a questão 129:  

 

 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Oswald de Andrade: o culpado de tudo. 27 set. 2011 a 29 jan. 2012. 

São Paulo: Prol Gráfica, 2012. 
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O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está 
relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as 
anotações em torno dos versos constituem 
A) direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-
culturais. 
B) forma clássica da construção poética brasileira. 
C) rejeição à ideia do Brasil como o país do futebol. 
D) intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. 
E) lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. 

  
O texto “brasilidade em construção” é um exemplo da contribuição da literatura para a 

formação da identidade nacional, objeto de estudo abordado pelo enunciado da questão 129. 
As alternativas mobilizam os conhecimentos relativos à estética modernista e ao estilo do 
próprio autor, a saber o projeto de revisão crítica da história e da cultura nacional 
empreendido pelos escritores do Modernismo (alternativa “a”) e a transgressão radical do 
convencionalismo poético na primeira fase desse movimento (alternativa “b”), que constitui a 
vanguarda experimental no Brasil. Logo, são avaliadas as habilidades de “estabelecer relações 
entre o texto literário e o momento de sua produção” e de “relacionar informações sobre 
concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário” (MEC/INEP, 2013).  

 Em suma, o ENEM 2013 apresenta um modelo avaliativo da literatura diferente do 
tradicionalmente realizado pelos exames vestibulares, pois mobiliza a compreensão leitora do 
estudante. No entanto, a maioria das questões ancoram-se nos gêneros literários para explorar 
aspectos linguísticos e estilísticos (compreensão, funções e figuras da linguagem, recursos 
expressivos), negligenciando a natureza literária do texto. Em quantidade menor, mas 
realizando uma avaliação de qualidade, há questões que efetivamente mobilizam o 
conhecimento da literatura (a leitura efetiva dos gêneros literários, considerando suas 
características discursivas) e sobre a literatura (reconhecimento do contexto de produção da 
obra, do projeto estético do autor e das escolas literárias).  
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SONS, RITMOS E TOADAS PARA CRIANÇAS PEQUENININHAS: UMA 
VIVENCIA SENTIDA OU SENTADA? 

Tatiane Moraes Farias1 
 
O presente trabalho é o relato das vivencias e experiências da Turma do Chapéu com a 

música, ritmos brasileiros, brincadeiras regionais cantadas e tocadas em nossas rodas. As 
crianças da turma tinham entre dois anos e dois anos e meio e nossas vivencias aconteceram 
no Centro de Convivência Infantil (CECI) da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) durante todo o ano de 2012. 

No período de adaptação propusemos brincadeiras e cantigas de rodas, cirandas, toadas, 
cacuriás e batuque de umbigada. Cantamos, dançamos e brincamos com a música da Piaba, 
toadas do Boi Estrela, Jacaré poio, e a famosa brincadeira do chapéu que deu origem ao nome 
da turma. Nossas rodas ganhavam naquele momento coisas interessantes: um chapéu 
colorido, ritmo, som de pandeirinho e o começo de uma identidade. 

A relação com os instrumentos no primeiro semestre se deu de forma lúdica e 
experimental. Pedimos ás famílias no início do ano que trouxessem um instrumento na lista 
de material e com eles montamos um canto na sala com um grande cesto raso de vime que 
ficava sempre a disposição. Nossa sala era realmente uma festa para todas as crianças que 
passavam por lá. 

Esses instrumentos tiveram seus sons amplamente explorados e foram apresentados, 
tocados e inseridos dentro de histórias, brincadeiras e musicas de forma a serem percebidos 
som, ritmo e tocado por eles próprios. 

A necessidade em oferecer uma seleção de cirandas, brincadeiras folclóricas, 
instrumentos, sons e ritmos regionais foi criar acontecimentos, trazer para nossas rodas maior 
prazer, interesse e atenção. Além de cultivar e oportunizar a cultura da infância, oferecer 
diferentes materiais e possibilidades que a mídia e o mercado não se encarregarão de trazer 
para nossas crianças.  

Ao fazer uma analogia sobre escola e vida, Abramowicz afirma que: 
 

Há uma mesmice na vida, [...] e revolução é criar acontecimentos que nos 
libertem de nossas histórias, com suas mesmices. Precisamos criar novos 
possíveis, alargando o espaço da possibilidade, pois a noção de produção não 
é só produção de coisas materiais e imateriais, mas também produção de 
novos possíveis[...] É preciso criar novos espaços-tempos, de novo, na vida.” 
(ABRAMOWICZ, 2003, p21) 

 
Neste sentido a proposta em curso era também dar mais vida as rodas, conquistar as 

crianças para este espaço, escutá-las e respeitá-las. A princípio as “rodas de conversas” não 
                                                           
1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Paulista, Professora de educação infantil na DEDIC  UNICAMP. 
tati.ceci@gmail.com. 
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chegavam a ser grandes rodas, pois impossível era sentá-los todos e esperar quietude de 
corpos sem uma imposição, e nem era esse o propósito. Ao contrário, por vezes nem 
aconteciam estas rodas, em outros momentos aconteciam com a parcial participação das 
crianças, já que nem todos demonstravam interesse e vontade, ficando a princípio em algum 
canto da sala com brincadeiras outras mais interessantes, até que conseguíssemos conquistá-
los. Muitas vezes conseguimos essa completa atenção sem força-los a estar conosco, e era um 
sucesso. 

As rodas não necessariamente eram na sala, geralmente breves, pois da mesma forma 
como se construíam facilmente se desconstruíam logo que a vivência perdia o interesse frente 
aos olhos das crianças.  

Fizemos um grande circulo psicodélico com fita adesiva colorida no centro da sala. 
Após este marco a maioria dos encontros acontecia neste lugar onde nos ajeitávamos muitas 
vezes espontaneamente, ou sempre que havia uma novidade. Essas novidades por vezes era 
uma música nova, um ritmo novo, um instrumento novo, uma dança nova, uma nova ideia. O 
despertar para a construção de novos projetos como a construção do Boi Estrela para dar mais 
vida às toadas cantadas, customização do nosso grande e colorido chapéu, dentre tantos outros 
preciosos momentos. Novas formas de estar em uma “roda de conversas” surgiam, assim 
passamos cada vez mais dar espaço para os corpos e para as musicas propondo o que 
passamos a chamar de rodas de cantorias. 

Com o tempo as rodas aconteciam de fato. Os corpos dirigiam-se espontaneamente para 
a grande roda colorida, ansiosos e curiosos por conhecer o que eles já sabiam que viriam a ser 
uma prazerosa experimentação. Durante as vivencias tinham sempre a liberdade de estarem 
onde quisessem a maneira como se sentissem melhor, dentro da roda ou não, mas sempre 
entretidos em alguma brincadeira.  

Nesta perspectiva Finco (2007) nos lembra que a brincadeira agita, desperta desejos, 
permite formas inovadoras e inesperadas de ser, defende ainda que esta outra forma de lidar 
com o corpo seja incentivada é necessário que sejam viabilizados espaços e tempo para que se 
respeitem as necessidades da criança na Educação Infantil:  

 
As crianças são capazes de múltiplas relações estando a todo momento 
experimentando diferentes formas de brincadeiras, buscando novos prazeres, 
fazendo coisas movidas pela curiosidade e vontade de conhecer o 
mundo”.(FINCO, 2007, p.96) 

 
No segundo semestre, quando amadurecemos esta relação com os instrumentos e com 

as vivências demos continuidade ás experimentações enfocando um maior conhecimento no 
repertorio de sons e de outros instrumentos, afim de estabelecermos uma relação para além de 
experimental, mas sonora, musical e educativa também, para que atingissem a escuta sensível 
e o senso rítmico. 

Neste sentido propomos uma série de vivências de musicalização que se tornaram 
brincadeiras bastante prazerosas: 
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• Jogo do adivinha (“que som é esse”?) - Trouxemos para nossas rodas diferentes 
instrumentos da mesma modalidade, cada dia uma novidade. Além das claves, tambores 
(alfaya, timba, caixa de guerra, caixa do divino, tambor de cabaça, pandeiro e tamborim), 
chocalhos (caxixis, xequerês, agbês, meia lua, ovo, mineiro, chocalho, pau-de chuva, 
maracas, côco, tornozeleira de sementes, peneira de chaves), metais (agogô, agogô triplo, 
triangulo, pratos, sinos variados tamanhos, gongue), sopro (gaita, flauta doce, pífano de 
bambu, pífano de pvc, apitos variados). E assim fomos criando um acervo sonoro bem 
ampliado. 

• Brincadeiras cantadas, tocadas e dançadas; 
• Contação de história com instrumentos; 
• Oficina de confecção de um instrumento de arranjo percussivo com as famílias para 

presentear cada criança; 
• Confecção de um grande guarda chuva sonoro de escuta sensível – Uma instalação do 

guarda chuva (construído coletivamente) aberto na sala com penduricalhos de guizos e 
chaves de tamanhos variados, tampinhas de metal, retalhos de MDF e missangas 
coloridas. Quando girado um fantástico efeito visual e sonoro.  

• Mídia - Propomos temas musicais devido aos elementos presentes em nosso cotidiano: os 
instrumentos diversificados, voz e corporeidade nos DVDs despertaram familiaridade, 
interesse e curiosidade nas crianças. Pé-com-pé - o show (Palavra Cantada), Música de 
Brinquedo (Pato Fu), Lá vem Historia (Bia Bedran) e Hermeto Pascoal.  

• A brincadeira do “Segura o som” - Já era um sucesso desde o primeiro semestre. Todos 
batucavam, chacoalhavam, e faziam muitos sons quando alguém com as duas mãos para o 
alto e punhos fechados pedia com a voz entoada: _Segura o som! E todos paravam com a 
zoeira... (silencio no ar). _Solta o som! E a batucada começava novamente... Em poucos 
dias eles sozinhos já conduziam lindamente esta brincadeira. 

 
Em uma destas vivências quando brincávamos em uma grande roda com crianças de 

outras turmas a fim de adivinhar o som dos instrumentos e batucar bastante para segurar o 
som, em instantes tínhamos a grande maioria das crianças em pé no centro da roda a 
movimentarem-se ao ritmo da batucada: -“Vamos sentar”! pediu uma das educadoras. Mais 
uma vez, e outra. Assim fizeram, mesmo com seus corpos a todo vapor. Na sequencia uma 
das crianças da Turma do Chapéu, levantou-se novamente, muito feliz com seu instrumento e 
foi para o centro da roda como de costume. Ao ser incentivada: “Isso mesmo Laura, sente...” 
(sentir o som, ritmo, a energia, o corpo...). Assim ela fez, deu marcha ré, e de costas voltou a 
seu lugar inicial. Ao sentar em sua pequena almofada disse: “senti...” (e voltou-se a sentar). 

Ficam vários sentimentos e paira no ar as perguntas que não querem calar : Sons, ritmos 
e toadas para crianças pequenininhas :uma vivência sentida ou sentada?  

O que nós educadores da pequena infância temos oferecido e oportunizado para os 
pequenos e pequenas em nossas rodas diárias? O que temos nós compreendido das 
manifestações e expressões de nossas crianças? E as crianças o que elas tem absorvido e 
interpretado em nossas ações cotidianas? 
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É fato que as linguagens expressivas nas crianças vai se expandir ou retrair diante do 
olhar e da leitura que o adulto fará destes corpos.  

Uma leitura integral destas crianças será possível apenas com um olhar sensível que não 
separa a cabeça do corpo, que não estigmatiza a criança como ser genérico, mas “as crianças”, 
distintas, com infâncias diversas, subjetivas, que vivem um tempo outro que não o nosso, que 
protestam a todo o momento a forma como adultos os conduzem e limitam, seu tempo e 
espaço, e os preparam para algo que virá no futuro.  

Neste sentido Finco (2007) chama a atenção para a importância de não separar a cabeça 
do corpo, de não controlar nem limitar movimentos e desejos, e não segmentar o tempo em 
atividades mecânicas. 

Nessa relação entre educadores e crianças muito há que se ler e compreender nas 
entrelinhas do cotidiano. Contudo essas mensagens implícitas que emergem destas relações só 
podem ser compreendidas quando houver respeito, disposição, tempo, sensibilidade e “olhar” 
para além das margens... 

 
Referências 
 
FINCO, Daniela. A educação dos corpos femininos e masculinos na educação Infantil. O 
coletivo infantil em creches e pré-escolas: falares e saberes. Org. Ana lúcia Goulart de Faria. 
São Paulo: Cortez, 2007. 
ABRAMOVIWICZ, A. O direito das crianças à educação infantil. Proposições. V.14, n.3 
(42) – set./dez. Campinas: SP, 2003. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3208 

LITERATURA E FORMAÇÃO – MODOS DE INSCREVER O CORPO NA 
PRÁTICA ESCOLAR 

Tatielle Rita Souza da Silva1 
 

Linguagem-semente 
 

Queria muito pouco, e sempre as coisas levianas e 
descuidosas, o que não põe nem quita.  

João Guimarães Rosa 
 
Nhinhinha não tinha mais do que quatro anos de idade. Crescia em um pântano de 

águas-claras rodeado por colinas. Lugar não-situável. Por sua natureza calma e silenciosa, 
poucos distinguiam seu corpo miúdo em meio aos adultos. Chamava atenção somente quando, 
vez por outra, pronunciava uma palavra aqui, outra ali, arriscando tecer pequenos enredos 
feitos de “pura vida” (ROSA, 2005, p. 65). Histórias meio absurdas, vagas, cambaleantes no 
sentido. Nhinhinha estava aprendendo a falar e seu verbo ainda era semente. Certa vez, 
mencionou um tatu, que por viver escondido em sua toca, jamais tinha visto a lua. Outra, 
falou de uma abelha desaparecida que escolheu uma nuvem como moradia. Compunha 
sempre histórias muito curtas, de léxico incomum e relação inexplicável.  

Nhinhinha, personagem do conto “A menina de lá”, de Guimarães Rosa (2005) 
reinventa a oralidade ao dar voz à ausência de sentido presente em tudo que se encontra em 
vias de nascimento. Linguagem-semente que tem por dom inverter o grau das importâncias, 
demonstrando predileção pelas coisas ínfimas, fugidias e desprezíveis. Rosa (2005) nos 
sugere que a eleição pelo descuidoso e leviano se justifica no modo como o acaso encontra 
nele lugar. Diante desta abertura e exposição ao acaso da vida, pequenos enredos são 
protagonizados por existências-chão – são elas que cumprem o papel de intercessores entre as 
crianças e o mundo. Trata-se, portanto de ousar pronunciar uma palavra que ainda balbucia e 
gagueja. Palavra que não subtrai sua forma-corpo; pelo contrário: deixa entrever em seus 
contornos as marcas mundanas de extensão, volume, cor, cheiro, movimento e som que as 
constituem.  

Nhinhinha vivia em um lugar anônimo, não-situável – “para trás da serra do Mim” 
(ROSA, 2005, p. 65). Nasceu já com o dom de povoar sua terra-de-origem com habitantes tão 
pertencentes a um mundo subterrâneo quanto ela própria. São estes laços, fabricados com 
retalhos de “pura vida” (ROSA, 2005, p. 65), que irão imprimir matiz e forma à linguagem 
literária, poética. O corpo é aqui expressão, gesto, suporte que testemunha, abre espaço, 
abriga e acolhe os acontecimentos plurais que compõe a existência. 

                                                           
1 Doutoranda em Educação; Universidade Federal do Rio Grade do Sul (UFRGS); Porto Alegre-RS. E-mail: 
tatielle_frank@hotmail.com    
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Para nós, o dizer poético, literário, resulta do esforço de articular uma linguagem que se 
ergue da singularidade dos acontecimentos, do gesto de escuta do “silêncio e do murmúrio” 
(AGAMBEN, 2008, p.76), bem como da tradução do vivido em uma língua-nova, em uma 
língua capaz de “fazer o verbo delirar” (BARROS, 2013, p. 276). Língua que, por subversiva, 
reinventa a linguagem.  

Fazer delirar a vida nas palavras, tal como nos sugere Manoel de Barros (2013), não se 
reduz a um mero jogo retórico. Tem a ver com saber extrair o mistério contido nos 
acontecimentos que nos circundam, implica em dizer de outro modo a tal ponto de adulterar o 
sentido, enlouquecer a palavra. Delirar é acolher o fora, é sair de si, é expor-se ao 
desconhecido, ao que nos emudece a voz e nos causa espanto e admiração.  

Propomos que o poético incide no exercício de tradução de um indizível que se marca 
no corpo pelo efeito do encontro com um mundo que se dá a ver, a ouvir, a ler e a narrar. 
Mundo que se oferece como texto-narrativo: um arco-íris que recorta o céu em dia de chuva, 
o sol que não deixa olhar “rumo nenhum”, um sapo que visita a casa em noite quente trazendo 
“a agouraria” (ROSA, 2005, p. 65-66). As histórias de Nhinhinha nascem de uma língua que 
nomeia pequenos acontecimentos mundanos, articulando um léxico ainda em vias de 
constituição – por isso, capaz de criar, inventar outros sentidos.  

Quando falamos no corpo como suporte e testemunha de um mundo que se oferece 
como texto-narrativo, não estamos tratando do corpo disciplinado, controlado, efeito da 
dominação que sofre no interior das redes de poder em que está submetido. Tampouco 
estamos falando de um lugar de saber que atribui valor científico, econômico ou político ao 
corpo. Tratamos do corpo como lugar privilegiado onde se inscreve uma história. Corpo como 
estrutura biográfica que dá forma à existência. O corpo é aqui lugar de experiência e sentido 
e, por essa razão, é também território de memória – guardador de marcas inscritas em um 
espaço-tempo em aberto.  

Neste artigo, buscamos pensar as práticas de leitura e escrita literária como narrativas de 
si que incluem a dimensão inefável do corpo no processo de autocriação. Nossa questão 
central gira em torno da “literatura como atividade de escritura” (BARTHES, 2004, p. 8). A 
incursão no espaço escolar nos fez eleger como objeto de análise “três porções de linguagem” 
distintas as quais tem como traço-comum o desalinho e o desconcerto – efeito interruptor da 
cadência de um enredo, desde onde decanta a alteração de sentido. O poético é aqui a 
capacidade simbólica de uma forma capaz de acolher e enunciar a dimensão alter da 
existência. Trata-se de permitir ao signo partir em via de destinação incerta.  

 
Transmitir o sal 

  
Escolha e destinação – o transporte que nos conduzia sinalizava um ponto arquilimite. 

Estávamos no fim-da-linha de um percurso – dali não se podia avançar nem recuar. Um vago 
olhar com o propósito de inspecionar a paisagem nos indicava que há muito já havíamos nos 
afastado do ponto de partida. Lugar não-situável: escola pública periférica de um grande 
centro urbano. Durante o tempo de trabalho e pesquisa, idas e voltas foram ritualizadas 
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prescrevendo o mesmo trajeto – até sermos capazes de operar com o duplo de um cenário que 
sempre se fez impactante.  

Percurso e descaminho, pois assim ousamos nomear um método de pesquisa capaz de 
acolher as significâncias do heterogêneo e construir sua bússola a partir dos impasses que o 
campo empírico lhe produz. Interessava-nos saber o modo como a palavra era veiculada, o 
modo como os significantes “saber” e “não-saber” costumavam circular no espaço escolar em 
questão. E, também, é claro, o modo como, desde a posição docente, respondia-se por uma 
transmissão. 

“Na ordem do saber, para que as coisas se tornem o que são, o que foram, é necessário 
esse ingrediente, o sal das palavras. É esse gosto das palavras que faz o saber profundo, 
fecundo” (BARTHES, 2007, p. 20-21). Junto com Barthes (2007) ficamos a nos interrogar 
como fazer do ensino o veículo de transmissão de um gosto, de um saber/sabor, como 
transmitir “o sal das palavras” (BARTHES, 2007, p. 21)?  

Para nós, tratar do corpo incide sempre levar em conta a produção de presença inscrita 
no cenário em que determinado corpo atua. O corpo sustenta a voz, a leitura e a escrita. O 
corpo dá forma e materialidade à palavra. Corpo em relação com outro corpo: travessia. Mais 
uma vez: o leviano e o descuidoso expõe o corpo à “pura vida” (ROSA, 2005, p. 65), aos 
acontecimentos que o atravessam – fazendo dele o lugar que acolhe o múltiplo: a morte, a 
angústia, o desamparo, a saudade, a dor, o esquecimento, o prazer e o desprazer. Como fazer 
deste “sal” – cristal-bruto da vida, também veículo de transmissão? Que potência de inscrição 
[e formação] ele dispõe no registro do poético, literário? 

O descaminho do trajeto escolhido nos conduziu a eleger a posição de escuta como 
guia/vetor metodológico capaz de acolher o endereçamento de uma linguagem – oral, escrita, 
gestual – pouco [de]cifrável. Interrompo-me aqui para expor três “porções de linguagem” 
distintas recolhidas deste cenário escolar difuso desde onde me fiz pesquisadora. 

 
e) Emily trazia os olhos em chamas quando chegou à escola. Na memória da pele ainda 

gritavam as feridas do incêndio presenciado no fim-de-semana. A mobília da casa era 
obstáculo no caminho de alguns colegas para a escola.  

 
f) Lucas não “conseguia se controlar” – confessava à professora. Construiu uma história real 

e mágica, a um só tempo. Ou melhor: mágica porque real. Fadas e bruxas transgrediam 
fronteiras: entravam e saíam da página de seu livro, enlouquecendo o leitor.  

 
g) Carla era conhecida por viver na rua. Pouco se interessava pelas propostas da sala de aula. 

Certa vez, resolveu inventar sua biografia dando voz a uma infância inexistente.  
 
Um corpo que se depara com a morte e já não pode sair ileso ou esquecer os vestígios 

deste encontro. Um corpo que não pára e precisa pôr ordem [e fantasia] em suas entradas e 
saídas, incessantes conexões com o mundo. Um corpo que, por adultez antecipada, sente 
saudade do que não foi.  
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A linguagem é sempre jogo de presença-ausência – modo de representar a fulguração da 
vida, expor as feridas, desnudar-se e contornar o vazio. A escolha destas três cenas distintas se 
deve não só porque elas colocam em movimento a literatura como experiência estética de 
leitura, escrita e narração de histórias. Há nelas também algo que, “abala o óbvio” 
(BARTHES, 2004, p. 302), desarticula a cadência do enredo previsto, altera o pressuposto e, 
com isso, vêm produzir uma fissura e um deslocamento nas relações de saber e não-saber 
instituídas no cenário escolar. 

 
Acolher o acaso 

 
Gostaria de retomar aqui a questão que nos propomos, a saber: qual a potência da 

linguagem literária no processo de formação? Que a educação saiba dar uma forma narrativa 
aos acontecimentos que se marcam no corpo e deixe se surpreender com um saber que surge 
desde onde não se espera. Estes são nossos apontamentos provisórios.  
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CARTILHAS,CONTRADIÇÕESELEITURASSEMMARGENS 

Terezinha Camargo Pompeo Vinha 
 
Neste artigo, tomamos por objeto de pesquisa o uso de cartilhas no inicio do século XX, 

observando as mesmas, como importantes fontes expressivas de posicionamentos políticos e 
ideológicos, que as tornam veículo de rica linguagem, com marcas e reflexos do mundo e da 
sociedade. Notamos que as cartilhas fizeram parte do processo de transformações históricas, 
fundamentais para compreensão da história de algumas décadas (1920/1940), em que se 
alteravam práticas de leitura no espaço rural e urbano, no Brasil que, implementava sua 
indústria e se inscrevia no progresso. 

Nossa questão central é refletir sobre as práticas de leitura por meio das cartilhas 
produzidas nas primeiras décadas do século XX. Entendemos que o uso de manuais didáticos 
nas escolas, naquele período, pode fornecer pistas de como o ensino era proposto, para quem 
se destinava e qual a sua finalidade. Por isso, a importância de mostrarmos aqui o significado 
das cartilhas ou manuais didáticos, que o dicionário Houaiss (2001) define como Livro para 
ensinar a ler. 

A metodologia utilizada na escrita desse artigo salientou os aspectos historiográficos 
dos materiais didáticos, sobretudo as cartilhas que tratam sobre a higiene e costumes 
saudáveis propagados nas escolas nas primeiras décadas do século XX. 

 
Contexto Histórico, cartilhas e novos modos de ensinar. 

 
Grandes transformações ocorreram na sociedade brasileira nas primeiras décadas do 

século XX. Observamos que, no Brasil, o momento histórico (1920/1940) foi permeado pelo 
positivismo1, por reformas educacionais e pela divulgação de novos hábitos civis à população 
promovido por meio de diversos textos como nas cartilhas, a serviço da política de controle e 
manipulação da população.  

Observamos que, muitos eram os obstáculos a superar naquele período, de 1920 a 1940, 
pois, segundo Faria e Vidal (2000), as condições de ensino eram péssimas, somente uma 
pequena parcela da população frequentava a escola, havia falta de mobiliário, falta de livros 
escolares, além da falta de professores qualificados. O difícil acesso a livros, bibliotecas, 
materiais escolares e a práticas de leitura nas escolas, podem nos trazer indícios de como a 
educação e a sociedade estabeleceram diálogo e para quem eram dirigidas determinadas 
informações, quais as suas influências e contradições naquele momento. 

                                                           
1 Positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. [...] Defende a ideia de 
que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, 
somente se pode afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos 
[...] Seu principal idealizador foi o francês Augusto Comte, cujas ideias chegaram ao Brasil com força no início 
do século XX. POSITIVISMO (2012). 
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Nas décadas de 1920 a 1940, o Governo brasileiro, boa parte desse tempo sob o 
comando de Getúlio Vargas, teve como uma de suas características a ênfase maior no papel 
das instituições escolares. Transformar uma sociedade predominantemente rural e disseminar 
novos costumes era um desafio para o governo brasileiro. Notamos que, nesse período as 
preocupações e discussões políticas referentes a saúde e educação foram identificadas nas 
cartilhas que traziam orientações e conselhos, elementos importantes para mudanças dos 
hábitos considerados civilizados . 

No que se refere ao conceito de homem civilizado, destacamos que o termo civilização, 
foi retratado por Elias (1994) em O Processo Civilizador, enfatizando a necessidade da 
construção de um novo homem e de uma nova corporalidade, no contexto da sociedade 
moderna. Acrescentamos que o conceito de civilidade, também foi criado e reforçado, 
sobretudo no capitalismo para diferenciar grupos sociais.  

A leitura e a escrita inserem-se nesse contexto social de distinção dos homens, de modo 
a colaborar para a divulgação de novos valores, bem como diferenciar leitores e “civilizados”, 
daqueles que não sabem ler e que permaneceram por muito tempo à margem da sociedade.  

 
Livros didáticos, Interesses Políticos e Educacionais 

 
Sob a luz de diversos estudiosos, observamos que a transformação nos costumes se 

reflete em épocas diversas, nos modos de educar as crianças que segundo Rocha( 2011), 
incluíram a publicação das cartilhas como importante recurso pedagógico, cuja elaboração 
envolveu médicos, professores, editores e ilustradores.  

Encenando as prescrições higiênicas e os interditos sobre as práticas cotidianas de 
cuidado com o asseio do corpo e do meio, as imagens nas cartilhas podem ser lidas como 
dispositivos políticos e pedagógicos com função de disciplinar, imposto pela classe dominante 

 
Através do material impresso a burguesia, [...] representa o seu interesse 
como sendo o interesse comum a todos os membros da sociedade, ou 
exprimindo à coisa no plano as ideias, a dar aos seus pensamentos a forma 
de universalidade, apresentá-lo como únicos, razoáveis, os únicos 
verdadeiramente válidos (MARX, 1979, p.57). 

 
Observamos a necessidade de se pensar sobre a produção dos livros e exemplares 

informativos no início do século XX, como objetos produzidos e industrializados, portanto, 
mercadoria de consumo destituída de neutralidade, como já apontava Marx (1979, p.57). 

 
Campanhas Higienistas no Brasil e preocupações de Monteiro Lobato  

 
No Brasil, muitos escritores, reconhecendo que as imagens ou ilustrações facilitavam a 

leitura e seduziam os leitores, recorreram à narrativa visual em seus textos. Na literatura 
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dedicada às crianças, destacamos a importante figura de Monteiro Lobato (1882-1948), 
integrante do grupo literário brasileiro que também se engajou nas campanhas higienistas2 
com preocupações relacionadas ao saneamento no Brasil. Influenciado pelas diretrizes do 
positivismo, Lobato concluiu que, seria possível promover o progresso do país, depositando 
esperanças nas gerações futuras. Daí sua dedicação a publicações voltadas ao público infanto-
juvenil.  

Em 1923, em parceria com Antonio de Almeida Junior, médico e professor da Escola 
Normal do Brás, Lobato publicou pela própria Editora Monteiro Lobato, a Cartilha de 
hygiene3, destinada às crianças e a seus mestres.  

Observamos que, no período histórico em estudo, lições referentes à moral, ao 
comportamento ideal, à higienização, às regras de boa convivência e obediência foram 
considerados essenciais no campo da educação, para a idealização e construção do 
nacionalismo brasileiro.  

Dessa forma, verificamos que as ideias nacionalistas e a produção de cartilhas sempre 
estiveram lado a lado por um longo período em nossa sociedade.  

 
Considerações 

 
Neste artigo apontamos para vários questionamentos, que nos apontaram a necessidade 

de refletir sobre formas alternativas de ensino e conhecimento, sobretudo no campo da 
linguagem, tendo mostrado a relevância de se pensar sobre o uso das cartilhas.  

Ao estudar a influência das cartilhas na vida dos sujeitos observamos que no inicio do 
século XX, homem, razão e ciência caminharam juntos em direção ao progresso da nação. 
Observamos que a educação se constituiu um veículo privilegiado para introdução de novos 
valores e modelagem de condutas naquele período, e destacamos que o livro didático emergiu 
como peça ideológica fundamental, para desempenhar um papel estratégico na difusão dos 
valores difundidos pelas políticas de ensino vigentes. Como material de ensino, transmissoras 
de valores e nacionalismo, constatamos que as cartilhas divulgaram questões referentes à 
civilidade e ao higienismo, estabelecendo padrões diferenciadores de grupos.  

                                                           
2As campanhas higienistas tiveram origem na ideia numa ciência que tinha como objetivo central aprimorar 
questões relacionadas à herança genética dos indivíduos. A referida ciência, denominada Eugenia, foi estuda por 
Francis Galton, no final do século XIX. Seu principal preceito partia do pressuposto de que todas as 
características humanas, físicas, morais e mentais seriam herdadas e para que houvesse uma melhoria nas 
condições humanas que incluem as doenças hereditárias, deveria haver uma seleção de união entre as raças. 
Fonte: Oliveira, L, S. 2011.  
3 Cartilha de Hygiene. Para Uzo das Escolas Primarias. Dr. A. de Almeida Júnior, companhia Editora Nacional, 
1928. [A 1.a. edição é de 1922, publicada pela Monteiro Lobato & Cia. Editores. (não está clara a semelhança 
como Sitio do Pica-pau Amarelo?) De 1928 a 1940 ela foi reeditada pela Companhia Editora Nacional, a qual 
informou que foram produzidos 43.575 exemplares nesse período. C R E Mario Covas, (20--). 
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Incluir ou excluir os sujeitos por meio da educação e leitura é uma questão que ainda 
hoje deve ser repensada e debatida por educadores e autoridades políticas a fim de 
ampliarmos margens e possibilidades de conhecimento. 

 
Referências 
 
C R E MARIO COVAS. A Escola pública e o saber. [20--]. Disponível em: 
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/obj_a.php?t=cartilhas02>. Acesso em: 28 set.2013. 
 
ELIAS, N. O processo civilizador. Tradução: Ruy Jungmann; revisão e apresentação: Renato 
Janine Ribeiro. Rio de Janeiro, 1994. 
.  
HOUAISS, A. et al. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001.  
 
MARX, K; ENGELS, F. A ideologia alemã: (I-Feuerbach). Tradução de José Carlos Bruni e 
Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Ed. Ciências Humanas, 1979.  
 
OLIVEIRA, L.S de. A perspectiva cientifica de Monteiro Lobato na obra O poço do 
Visconde: um estudo à luz da História da Ciência. 2011.147 f. Tese (Doutorado em História 
da Ciência)- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. PUC. São Paulo. 2011. 
Disponível em: <http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=12773> 
Acesso em: 06 nov.2013. 
 
POSITIVISMO. [2012]. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/positivismo.htm>. 
Acesso em: 23 set.2013.  
 
ROCHA, H.H.P. Alfabetização, saneamento e regeneração nas iniciativas de difusão da 
escola primária em São Paulo. Pro-posições, Campinas, SP v. 22, n.2 (65) p. 151-172. 2011. 
Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/pp/v22n2/v22n2a11.pdf>. Acesso em: 20 maio. 
2013. 
 
VIDAL, D, G; FARIA FILHO,L M. de . As lentes da história: estudos de história e 
historiografia da educação no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2005. 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/obj_a.php?t=cartilhas02
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=12773
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/positivismo.htm
http://www.scielo.br/pdf/pp/v22n2/v22n2a11.pdf


 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3216 

PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA SOBRE MEMÓRIA E HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO PUBLICADA EM PERIÓDICOS QUALIFICADOS (1990-2012) 

Thabatha Aline Trevisan1 
 
A ascensão de novos temas de pesquisa no campo da História da Educação é parte das 

tendências ditadas pela História Cultural (CHARTIER, 1990). Considerando-se então a 
década de 1990 como marco para essa abertura observei, nas pesquisas publicadas em 
periódicos especializados, que nas últimas décadas, em especial, têm crescido em importância 
os temas relativos à preservação da memória e produção da história da educação, como: 
história das instituições escolares e do patrimônio escolar; cultura material escolar; memória 
escolar. Observei, ainda, a escassez de estudos teóricos sobre esses temas na bibliografia 
especializada sobre memória e história da educação.  

Com o objetivo de contribuir para o debate e para a ampliação da produção acadêmico-
científica sobre memória e história da educação, apresento, neste texto, alguns resultados de 
pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida junto ao GPHELLB2- Grupo de Pesquisa “História 
do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi elaborado instrumento de pesquisa relativo 
à: fontes documentais sobre memória e história da educação em Marília/SP; bibliografia sobre 
memória e história da educação em Marília/SP; e bibliografia teórica especializada para o 
estudo da memória e história da educação e de temas relacionados, produzida entre 1990 e 
2012. 

A pesquisa se desenvolveu por meio de abordagem histórica, centrada em pesquisa 
documental e bibliográfica, utilizando-se de procedimentos de localização, reunião, seleção e 
ordenação de referências de textos sobre o tema. Esse conjunto reunido no instrumento de 
pesquisa foi analisado considerando-se o método de análise da configuração textual 
(MORTATTI, 2000), que consiste em compreender o conjunto de aspectos inter-relacionados 
constitutivos do sentido de um texto.  

Neste texto enfatizo a localização e reunião dos textos especializados, selecionados por 
meio dos periódicos melhores qualificados pela avaliação do Qualis feita pela CAPES, ou 
seja, os periódicos qualificados com A e B (A1, A2, B1 e B2). Os termos de busca utilizados 
nas consultas foram: “memória”; “memória escolar”; “memória da educação”; “história da 
educação”; “patrimônio escolar”; história das instituições escolares”; “cultura material 
escolar”; “memória oral”; “arquivos escolares” etc.  

Até o momento, o instrumento de pesquisa apresenta-se com 410 referências, 
distribuídas nas seguintes seções: “Livros”, 2; “Capítulos de livros”, 3; “Trabalhos 

                                                           
1 Doutora e Pós-Doutoranda em Educação; Universidade Estadual Paulista (UNESP), câmpus de Marília/SP; 
t_trevisan@ig.com.br . 
2 Criado em 1994, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil – CNPq e certificado pela Unesp.  
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acadêmicos”, 36; “Legislação sobre educação em Marília”, 79; “Jornais”, 242; “Artigos 
científicos publicados em periódicos”, 48. 

 
Memória e história da educação em periódicos qualificados 

 
No instrumento de pesquisa, a seção que contempla a bibliografia especializada sobre 

memória e história da educação e temas correlatos, encontram-se referenciados 48 artigos 
científicos publicados em periódicos qualificados, pela CAPES, como A1, A2, B1 e B2, entre 
1990 e 2012.   

Para melhor visualização dos resultados, apresento, no Quadro1, relação dos periódicos 
consultados, sua classificação e quantidade de artigos publicados sobre o tema. 

 

Quadro 1 - Periódicos educacionais consultados, por classificação no Qualis/CAPES e 
quantidade de artigos sobre memória e história da educação e temas relacionados 

 
Periódicos científicos  Classificação Qualis Quantidade artigos  

Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos 
Chagas) (impresso) 

A1 - 

Educação & Sociedade (impresso) A1 - 
Educação e Pesquisa (USP) (impresso) A1 2 
Educação em Revista (UFMG) 
(impresso) 

A1 - 

Educar em Revista (impresso) A1 - 
Pró-Posições (Unicamp) (impresso) A1 7 
Revista Brasileira de Educação (Anped) 
(impresso) 

A1 - 

Cadernos Cedes (impresso) A2 - 
Cadernos de Educação (UFPel) 
(impresso e on-line) 

A2 1 

Cadernos de História da Educação 
(UFU) (impresso) 

A2 11 

Revista Brasileira de História da 
Educação 

A2 8 

História da Educação (UFPel) B1 5 
Revista HISTEDBR On line B1 9 
Patrimônio e Memória (UNESP) B2 5 

TOTAL GERAL - 48 
 Fonte: TREVISAN, 2012. 

 
Dos sete periódicos consultados e qualificados no Qualis como A1, somente os 

periódicos Educação e Pesquisa (USP), com dois artigos, e Pró-posições (Unicamp), com 
sete artigos, apresentam artigos sobre memória e história da educação e seus temas 
relacionados. Dos quatro periódicos qualificados como A2, três apresentam artigos 
relacionados ao tema, sendo um artigo do periódico Cadernos de Educação (UFPel); 11 de 
Cadernos de História da Educação (UFU); e oito da Revista Brasileira de História da 
Educação. Também foram consultados, até o momento, dois periódicos qualificados como 
B1, sendo cinco artigos do periódico História da Educação (UFPel) e nove da Revista 
HISTEDBR On line. Dos periódicos qualificados como B2 consultei, até o momento, o 
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periódico Patrimônio e Memória (UNESP) no qual foram localizados cinco artigos 
relacionados ao tema pesquisado.  

Observando-se esses resultados, pode-se afirmar que o interesse pelo tema da memória 
e história da educação é maior nos periódicos especializados em História da Educação, já que 
são os que apresentam o maior número de artigos sobre esse tema, com exceção do periódico 
Pró-posições (Unicamp). Outro dado que se pode observar é que os periódicos que menos 
publicaram sobre memória e história da educação foram: Educação e Pesquisa (USP), dois 
artigos; e Cadernos de Educação (UFPel), um artigo. Os periódicos nos quais não foi 
localizado nenhum artigo foram: Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas); Educação 
& Sociedade; Educação em Revista (UFMG); Educar em Revista; Revista Brasileira de 
Educação (Anped); e Cadernos Cedes, todos classificados no Qualis com A1 ou A2. 

Na localização de artigos científicos, observei que o termo de busca “memória”, com 
relação aos outros termos utilizados, é o que apresenta maior número de resultados. Priorizei 
os artigos que tratavam de aspectos teóricos da memória e história da educação bem como de 
seus temas relacionados, porém muitos dos artigos localizados tratam de uma determinada 
instituição escolar ou de memória de leituras ou de memória de formação profissional. Esses 
artigos não constam dessa seção do instrumento de pesquisa.  

No Quadro 2, apresento a quantidade de referências de artigos científicos consultados 
por ano de publicação. 

 
Quadro 2 - Quantidade de artigos científicos publicados em periódicos por ano 

 
 

Ano de publicação Quantidade de referências 

2001 1 
2002 3 
2004 7 
2005 14 
2006 5 
2007 3 
2008 1 
2009 2 
2010 3 
2011 7 
2012 2 

TOTAL 48 
Fonte: TREVISAN, 2012. 

 
Observa-se no Quadro 2 que o maior número de publicações de artigos científicos (14) 

está localizado no ano de 2005. Desse total, sete artigos são do “Dossiê Cultura escolar e 
cultura material escolar: entre arquivos e museus” publicado no periódico Pró-Posições 
(Unicamp), outros quatro estão no “Dossiê Arquivos escolares: desafios à prática e à pesquisa 
em história da educação” publicado na Revista Brasileira de História da Educação. Os outros 
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três artigos estão nos periódicos: Cadernos de História da Educação; Patrimônio e Memória; 
e Revista HISTEDBR On line.  

No ano de 2011 foram localizados sete artigos. O periódico Cadernos de História da 
Educação (UFU) publicou três deles; outros três encontram-se na Revista Brasileira de 
História da Educação no “Dossiê Arquivos, objetos e memórias educativas: práticas de 
inventário”; e tem-se um artigo na Revista História da Educação (UFPel), sobre memória e 
patrimônio. 

Nas publicações de 2004 também foram localizados sete artigos. Desse total, quatro 
estão publicados na Revista HISTEDBR On line e tratam de aspectos teórico-metodológicos 
da pesquisa em história da educação, de arquivos educacionais, de preservação do patrimônio. 
Têm-se dois artigos no periódico Cadernos de História da Educação publicado no “Dossiê 
História das Instituições Escolares”, e um artigo no periódico Educação e Pesquisa. 

Destaco ainda o artigo publicado, em 2001, na Revista Brasileira de História da 
Educação do historiador francês Dominique Julia intitulado “A cultura escolar como objeto 
histórico”. Esse artigo foi originalmente apresentado no International Standing Conference 
for History of Education (ISCHE) e publicado em 1995 pela Paedagogica Histórica. Sem 
dúvida, esse artigo é uma das chaves para a visibilidade da cultura escolar como objeto de 
investigação e na estruturação de eventos no campo da História da Educação em nosso país, 
como bem avaliou Vidal (2005). 

Dessas publicações, destaco ainda que dez dos 48 artigos foram escritos por autores 
estrangeiros ou em co-autoria com autores brasileiros, essa quantidade representa mais de 
28% do total das publicações sobre o tema. Dos autores estrangeiros, cito: Margarida Louro 
Felgueiras; Dominique Julia; Maria João Mogarro; Rogério Fernandes; Augustín Escolano 
Benito; e Antonio Viñao Frago. 

 
Considerações finais 

 
Os resultados parciais têm propiciado, até o momento, não somente identificar a 

quantidade de títulos publicados sobre o tema memória e história educação, os períodos de 
publicação, os periódicos nos quais foram publicados, os autores responsáveis por essa 
produção, mas também propiciam um mapeamento de sua circulação. 

Além disso, a pesquisa contribui para a confirmação da importância dos instrumentos de 
pesquisa, uma vez que por meio deles pode-se conhecer o que foi produzido sobre o tema e o 
que ainda é preciso fazer, ampliando assim as possibilidades de pesquisa e avançando no 
conhecimento.  

Apesar das dificuldades, considero que esses resultados relacionam-se, de forma 
complementar, com o conjunto de pesquisas desenvolvidas no âmbito do GPHELLB no qual 
se insere. Por fim, considero ainda que os resultados apresentados podem oferecer uma 
contribuição inédita para a memória e história da educação no estado de São Paulo e no 
Brasil. 
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“HOJE A LEITURA PARA NÓS ENGENHEIROS É UM ITEM 
FUNDAMENTAL”: PRÁTICAS DE LEITURA NAS ENGENHARIAS 

Thais de Souza Schlichting1 
Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig2 

 
Diariamente, participamos de diversas atividades nas quais a linguagem desempenha 

um papel de destaque. Direta ou indiretamente, a leitura, a escrita e a oralidade permeiam as 
vivências de cada um nas diferentes esferas de atuação social. Seja em casa, na escola, na 
igreja ou no trabalho, as práticas de linguagem se fazem presentes como meio de interação, 
informação e comunicação. Nesse contexto, insere-se o presente trabalho que discute as 
práticas de leitura na esfera profissional de engenheiros, pois embora historicamente os 
profissionais da engenharia tenham sido vistos como exclusivamente das áreas exatas 
(BOOTH; VILLAS-BOAS; CATELLI, 2008), hoje os letramentos exigidos na área das 
engenharias integram práticas de leitura, escrita e oralidade. 

Nesta perspectivas dos estudos dos letramentos, desenvolveu-se o presente artigo, que é 
parte integrante de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós Graduação em 
Educação – Mestrado em Educação (PPGE/ME) da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB). Esta pesquisa, por sua vez, está ligada a um projeto maior denominado “Padrões e 
funcionamentos de letramento acadêmico em cursos brasileiros e portugueses de graduação: o 
caso das engenharias”, realizado em parceria entre a Universidade do Minho (Portugal) e a 
FURB (Brasil). 

A pesquisa é de cunho qualitativo e propõe um diálogo entre a educação e a engenharia, 
focalizando as práticas de linguagem que se fazem presentes no cotidiano profissional de 
engenheiros. O objetivo do presente artigo é identificar as atividades de leitura de engenheiros 
formados no Brasil. 

Os dados analisados neste trabalho foram coletados por meio de entrevista 
semiestruturada. Os sujeitos são dois engenheiros formados, atuantes de sua área de 
formação: E1 é formado em engenharia civil, desde 2011 e E2 se formou em engenharia de 
telecomunicações em 2005. As análises ancoram-se nos Estudos do Letramento (DIONÍSIO, 
2007; STREET, 2000), que compreendem a linguagem como práticas sociais em contextos 
socioculturais, e nas proposições do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2003) acerca dos 
gêneros discursivos e suas esferas de circulação. 

Após essa breve contextualização do trabalho, tecemos análises acerca da relação que os 
engenheiros estabelecem com a leitura em seu âmbito profissional, quais materiais e gêneros 
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discursivos (BAKHTIN, 2003) são mais recorrentes e quais as suas funções. Finalizamos com 
as considerações. 

 
A leitura na esfera profissional do engenheiro 

 
Proposições históricas compreendem o engenheiro como um profissional exclusivo das 

áreas exatas. Pesquisas recentes (SCHLICHTING, HEINIG, 2012), porém, têm discutido as 
práticas de leitura e escrita no mundo da engenharia brasileira. Constata-se, por meio dessas 
pesquisas, que os engenheiros participam diariamente de práticas (STREET, 2003) e eventos 
(BARTON; HAMILTON, 2000) de letramento. Na discussão ora proposta, focamos as 
práticas de leitura na engenharia, quais as funções que a leitura exerce e quais são os gêneros 
discursivos que os engenheiros, sujeitos desta pesquisa, mais mobilizam nas atividades 
profissionais. 

Para darmos início às discussões, recorremos às palavras de Dionísio (2007, p. 210) que 
traz o letramento “como um conjunto de práticas sociais, que envolvem o texto escrito, não do 
ponto restrito da linguagem, mas de qualquer texto”. Assim, entendemos que os letramentos 
são conjuntos de atividades que envolvem o texto, mas que abrange as múltiplas linguagens.  

Adotamos, para a discussão no presente artigo, o modelo ‘ideológico’ do letramento, o 
qual, de acordo com Fischer e Dionísio (2011, p. 81), é compreendido como um conjunto de 
práticas culturais, “definidas e redefinidas por instituições sociais, e interesses públicos, em 
que desempenham papel determinante as relações de poder e identidades construídas por 
práticas discursivas que posicionam os sujeitos por relação à forma de aceder, tratar e usar os 
textos”. Isto é, os letramentos ideológicos levam em conta as questões de identidade, 
dimensões escondidas (STREET, 2003) no processo de escrita e o contexto no qual as 
práticas são efetivadas. 

A leitura, nessa perspectiva ideológica dos letramentos, envolve mais do que a 
decodificação e, compreende também a interpretação das informações apresentadas. Sobre 
isso, E1 afirma que “A maioria dos textos que eu leio no meu trabalho... é a leitura de 
projetos que no caso não é BEM uma leitura de textos que é mais uma interpretação e a parte 
de texto mais... é a parte de catálogo técnico e mais a parte burocrática do processo inteiro”. 
E1 explica que as leituras na engenharia vão além da decodificação, ele salienta que é preciso 
interpretar o que está contido no projeto, pois embora se pense que a engenharia é 
basicamente uma área exata, E1 explica que “hoje a leitura para nós engenheiros é um item 
fundamental no trabalho”, isto é, a leitura faz parte do cotidiano profissional do engenheiro. 

As leituras assumem diferentes funções nos campos da engenharia. Como discorre E2 
“eu costumo acessar sites de softwares na parte de search que é a minha área! E telecom 
também que a gente acaba na... Telecom News ou alguma coisa assim, que você acaba tendo 
que ficar realmente por dentro do... dia a dia o que que tá acontecendo no mercado, as 
novidades do mercado”. E2 apresenta a leitura como meio de se manter informado acerca do 
que acontece na sua esfera profissional. Compreendemos as práticas de leitura de E2 como 
fonte de informação, a fim de se manter atualizado, o que, considerando seu campo de 
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atuação (a engenharia de telecomunicações), é fundamental, pois as inovações tecnológicas 
são frequentes. 

Em cada esfera social na qual se encontra, o sujeito entra em contato com diferentes 
gêneros discursivos. Segundo Bakhtin (2003, p. 262), os gêneros são “formas relativamente 
estáveis de enunciado” que podem ser considerados instrumentos que fundamentam a 
possibilidade de interação. Os gêneros são relativamente estáveis quanto à sua forma embora 
sejam mutáveis e flexíveis e são caracterizados por três dimensões básicas: o conteúdo 
temático, o estilo e a construção composicional.  

Cada prática cotidiana requer contato com os gêneros característicos do fazer 
profissional do engenheiro e cada um desses gêneros requer um uso distinto. Nas falas de E1 
e E2 analisadas, percebemos alguns gêneros que são de constante leitura, E1 aborda os 
projetos e o catálogo técnico e E2 se volta à importância das notícias em sites. Cada um 
desses gêneros, por sua vez, tem uma função social distinta, conforme verificamos abaixo: 

 
Gênero discursivo Função 
Projeto Orientar o passo a passo da obra. 

Requer a interpretação do profissional. 
Catálogo técnico Aborda informações dos produtos e 

materiais a serem utilizados, serve para 
orientar o profissional em relação a 
benefícios e prejuízos dos produtos. 

Notícias Disponibilizadas em sites ou impressas, 
as notícias objetivam manter os profissionais 
informados em relação ao que acontece em 
sua área de atuação. 

 
Quadro 01: Gêneros discursivos e suas funções nas falas dos sujeitos da pesquisa. Acervo dos autores. 

 
Conforme exposto no quadro 01, os gêneros que os engenheiros leem em seu âmbito 

profissional têm distintos intuitos e servem para diferentes atividades, assim, os gêneros 
discursivos demandam diversas capacidades3 de leitura por parte dos profissionais, visto que a 
leitura de informação se difere da leitura de instrução que, por sua vez, é diferente da leitura 
feita a fim de escolher o melhor material para seu projeto. 

 
Considerações preliminares 

 
A fim de identificar as atividades de leitura de engenheiros formados, recorremos às 

falas de dois engenheiros atuantes em sua área de formação acerca das práticas de leitura em 
seu cotidiano profissional. 

                                                           
3 Neste trabalho, usamos o termo “capacidade” como sinônimo de conhecimento significativo. 
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Verificamos que os engenheiros participam de diversas práticas de leitura em seu 
âmbito profissional e que essas leituras vão além da simples decodificação, mas requerem 
capacidades de interpretação e compreensão, para que façam sentido na esfera de trabalho. 

Inferimos, também, que as leituras são realizadas a partir de diferentes gêneros 
discursivos na esfera da engenharia e que caracterizam exigências dos letramentos no mundo 
do trabalho do engenheiro. 
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A TURMA DA MÔNICA NOS TRILHOS DO TEMPO: POSSIBILIDADES DE 
LEITURA E ESCRITA 

Thaís de Souza Silva Freitas1 
 

Se eu vi além dos outros é porque eu estava sobre o 
ombro de gigantes. 

Isaac Newton 
 
O presente artigo diz respeito ao trabalho desenvolvido no PRODECAD/DEdIC, no ano 

de 2012, com crianças de 6 a 8 anos. Sendo esse, um espaço de educação não–formal dentro 
da UNICAMP, destinado a filhos de funcionários e alunos.  

 Turma da Mônica era composta por 15 crianças que durante o período da manhã 
estudavam na escola formal “Físico Sérgio Pereira Porto” e as 11h30m chegavam ao 
Prodecad, saindo as 13h30m, como podem perceber é um período de permanência bem curto, 
tendo que oferecer uma rotina que contemple o almoço, a escovação e as atividades que 
faziam parte do projeto da sala.  

Tudo começou através da escuta das necessidades e interesses das crianças, foi possível 
desenvolver dois projetos: “A origem do dia e da noite” e o “O tempo e suas histórias”. Em 
ambos os projetos trabalhamos dentro de uma proposta de letramento, buscando possibilitar 
diversas experiências de leitura e escrita, olhando essas como prática sociais presentes no 
cotidiano letrado. Todo esse trabalho culminou na criação do “Livro do Tempo”, que surgiu a 
partir do acúmulo de vários saberes, experiências e descobertas das crianças.  

O objetivo deste trabalho é relatar como dentro de uma proposta de educação não-
formal, a Turma da Mônica através de um projeto pensado e elaborado por todos sobre o 
tempo, conseguiram trabalhar com as várias possibilidades de leitura e escrita dentro da 
escola.  

 
Referencial Teórico  

 
Inicialmente vemos a necessidade de contextualizar a instituição onde o trabalho foi 

desenvolvido. O PRODECAD2 (Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente) destina-se a filhos de funcionários e alunos da UNICAMP e desenvolve dois 
programas para atender crianças de 06 a 14 anos: apoio a escolaridade I (no período 
complementar à Escola Estadual “Físico Sérgio Pereira Porto”) e apoio à escolaridade II (do 
6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental II, no período complementar das escolas públicas da 
região do distrito de Barão Geraldo- Campinas). 
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O Prodecad por se caracterizar como uma escola de educação não-formal, também 
conhecida como escola paralela a educação formal, tendo a possibilidade de escolher seus 
conteúdos, métodos, temas, e objetivos, ou seja, tendo a liberdade de escolher como caminhar 
com a crianças ou adolescentes rumo a construção de novos saberes e conhecimentos e 
experiências.  

Segundo Von Simson (2002) “na educação não-formal a decisão de aprender é 
voluntária, pois não há obrigatoriedade de permanência e de frequência” (pg.3). A 
participação dos educandos depende dos interesses, necessidades e curiosidades dos mesmos 
em aprender determinado assunto ou tema.  

A educação não-formal considera e reaviva a cultura dos indivíduos nela envolvidos, 
incluindo educadores e educandos, fazendo com que a bagagem cultural de cada um seja 
respeitada e esteja presente no decorrer de todos os trabalhos, procurando não somente 
valorizar a realidade de cada um, mas indo além, fazendo com que essa realidade perpasse 
todas as atividades. (AFONSO, 1989, p. 87)  

O projeto tinha como foco trabalhar o ensino da escrita e da leitura mediante as práticas 
de letramento da sociedade, dando continuidade ao trabalho formal de alfabetização da escola, 
considerando a própria alfabetização como uma das diversas práticas de letramento, sendo o 
nosso papel de oferecer outras práticas de letramento.  

Segundo Kleiman (2005), “o letramento é um conceito criado para falar dos usos da 
língua escrita não somente na escola, em todos os lugares” (pg.1). Principalmente, porque a 
escrita faz parte da nossa sociedade e do nosso cotidiano. Sobretudo, o conceito de letramento 
surge para explicar o impacto da escrita na sociedade como um todo, não somente na escola.  

Kleiman (2005) nos mostra que o letramento não é exatamente um método a ser seguido 
na escola, mas sim a maneira como o professor na sua prática pedagógica consegue emergir a 
criança no mundo da escrita, tornando essa capaz de usar o código da escrita, em diferentes 
lugares e em diversas situações, sendo assim, o letramento é uma prática social. 

Preocupávamos muito em contextualizar as atividades de escrita e leitura, trazendo os 
nossos objetivos, pensando no modo como realizar a atividade, os materiais a serem 
utilizados, para melhor inserir as crianças no contexto da história, e proporcionando a essas 
um ambiente no qual, todos conseguiriam atribuir às histórias novos sentidos e significados, 
de acordo com as suas experiências e aprendizagens.  

  
Relatos de Experiência  

 
Tudo começou com a construção da Cápsula do Tempo que tinha como objetivo a 

escrita sobre as memórias de brincadeiras e as expectativas das crianças para o futuro. Para 
motivar tal atividade realizamos a leitura de um livro sobre memórias, “Guilherme Augusto 
Araújo Fernandes”3. Discutimos em roda sobre o que são memórias e sobre os objetos de 

                                                           
3 Fox, Men. “Guilherme Augusto Araújo Fernandes”. São Paulo: Brinque Book, 1995. 
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memória. A partir disso, solicitamos que cada criança registrasse através do desenho ou da 
escrita as suas memórias de brincadeiras, os seus sonhos e ideais para o futuro.  

O trabalho com a cápsula do tempo buscou entrelaçar a escola e a família, dentro de 
uma atividade que trazia a família para dentro da escola, assim como ouvir os seus sonhos, 
esperanças e ideais para o futuro. Ademais, elucidamos a criança, trazendo as suas memórias 
de brincadeiras e os seus sonhos, na perspectiva de estimular a produção escrita, mostrando 
que cada um é capaz de escrever ou registrar a partir de desenhos e expressar aquilo que 
sente, o que pensa e o que deseja para o futuro.  

 
Brincando com as lendas folclóricas brasileiras  

  
A atividade surgiu a partir da leitura da lenda sobre “A origem do dia e da noite”. A 

leitura foi realizada pela professora Renata na Sala de Leitura. Para envolver as crianças na 
magia da história trouxemos para degustação mandioca cozida com sal, pois essa fazia parte 
da lenda. 

Após a leitura realizamos em sala de aula o (re) conto da lenda, conversamos sobre os 
pontos mais importantes da história e as partes que eles mais gostaram, e posteriormente 
pedimos para algumas crianças atuaram como escribas, escrevendo a história da maneira 
como eles a compreenderam, assim as outras crianças ditavam o que lembravam e o que 
entenderam da lenda, compondo assim um novo texto, dotado de novos sentidos e 
significados, um texto sobre o olhar e compreensão deles sobre a palavra.  

Depois realizamos a revisão da escrita, através do trabalho de olhar o texto como ele está 
escrito e observar os erros ortográficos, propondo o trabalho coletivo e conjunto da reescrita do 
texto, através do esclarecimento da natureza do erro e a sua eliminação progressiva.  

Após todo esse processo com a lenda iniciamos a construção do boneco do tempo. As 
crianças foram divididas em pequenos grupos, cada dia um grupo participava do processo de 
construção do Boneco do Tempo com caixinhas de leite. 

Buscamos motivar e estimular a criatividade de todos, mostrando que todos eram sim 
capazes de participar da construção do boneco a seu modo, assim fomos envolvendo todos em 
um ambiente de magia, fantasia e imaginação, todos ficaram muito ansiosos para ver o 
boneco pronto, ver o que cada um juntos conseguiram construir.  

Portanto, vemos como é determinante a prática da escrita e da leitura dentro da escola, de 
maneira contextualiza e situada, dentro de um projeto pensado e elaborado junto com a turma, no 
qual cada educando consegue ouvir sua voz e visualizar suas ideias, suas dúvidas e inquietações. 
Através da leitura das lendas buscamos aproximar e inserir as crianças nas práticas sociais de 
leitura e escrita, tornando essas significativas e com uma finalidade para criança. 

 
Turma da Mônica em: As perguntas sobre o tempo 

   
No início do ano realizamos a votação sobre o nome da turma, e foi eleito Turma da 

Mônica, logo de início um menino perguntou: se a turma chama Turma da Mônica, então 
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teríamos que escrever uma história em quadrinhos? Realmente essa era uma proposta 
interessante e desafiadora para turma, sendo uma maneira de demostrar os diferentes usos 
sociais da leitura e da escrita.  

No segundo semestre iniciamos a criação da história em quadrinhos e conversamos em 
roda que todos poderiam e deveriam participar da criação da história, pois, os que já 
conseguiam escrever poderiam ajudar os que ainda não conseguiam, assim, esses poderiam 
participar da ilustração dos quadrinhos.  

Apresentamos para a turma como as histórias em quadrinhos são construídas, trazendo 
como exemplo o gibi da Turma da Mônica de Mauricio de Sousa. Mostramos que os 
quadrinhos são compostos por um texto escrito por palavras e imagens, e segue 
necessariamente uma ordem, ou seja, a leitura dos quadrinhos se inicia da esquerda para 
direita, as palavras ficam organizadas dentro de balões registrando a fala dos personagens. 

A escrita teve como tema: O Tempo e as suas histórias. Dentro desse tema as crianças 
elaboraram uma história de um encontro casual entre a Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, 
onde esses conversavam sobre as coisas que estavam aprendendo na escola, sobre a origem do 
dia e da noite, sobre os meses do ano, as estações do ano, quantos dias tem um ano, quantos 
dias tem um mês, quantos dias têm uma semana e outros assuntos.  

A história em quadrinhos possibilitou que cada criança de acordo com as suas 
capacidades e potencialidades, escrevessem e ilustrassem suas histórias, sentindo-se autores e 
ilustrados. Sobretudo, a turma se surpreendeu com o resultado, pois a história que eles 
criaram ficou muito legal, muito criativa e cheia de humor. O papel do professor nesse 
momento foi de auxiliar, motivar, estimular à escrita e a ilustração, o encadeamento das ideias 
e o registro do que eles estavam pensando, transpondo para palavras e formando um texto. 

   
Desafios e Possibilidade 

  
O trabalho buscou apresentar sucintamente aos demais colegas professores as 

experiências de aprendizagens da Turma da Mônica, no que diz respeito ao ensino da escrita e 
da leitura, na perspectiva do letramento, visto como uma prática social, na busca de estimular, 
motivar e inserir as crianças na sociedade contemporânea letrada. 

O projeto buscou encontrar brechas dentro da escola, olhando o ensino da escrita, não 
somente como uma forma de ensinar habilidades e competências, sobretudo como forma de 
abrir um leque de possibilidades de olhar a escrita e a leitura no mundo letrado dotado de 
sentidos e significados. 

Contudo, vemos que somente no cotidiano das nossas práticas pedagógicas e na 
reflexão das mesmas, que vislumbramos possibilidades de inserir efetivamente as crianças na 
cultura letrada, tornando esses capazes de fazer a leitura da palavra e a leitura do mundo, de 
maneira autônoma, crítica e reflexiva, permitindo e oferecendo ferramentas necessárias para 
que as crianças tornam-se sujeitos das suas aprendizagens e experiências, sendo capazes de 
construir novos saberes, conhecimentos, culturas, histórias e memórias.  
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MAPEANDO PRÁTICAS DOMÉSTICAS E ESCOLARES DE LEITURA: A 
PRODUÇÃO DO SUJEITO ALFABETIZADO/LETRADO 

Thaise da Silva1 
 

Introdução 
 
Este artigo tem por objetivo discutir as práticas sociais de leitura realizadas por alunos 

do ciclo da alfabetização no ambiente doméstico e sua interação com o espaço escolar. Para 
tanto, foi realizada uma investigação em uma turma do segundo ano do ensino fundamental 
de uma escola pública do município de Dourados/MS que atende crianças da periferia da 
cidade. São filhos de empregadas domésticas, cabeleireiras, funcionários da construção civil e 
da limpeza pública do município. Todos com baixo grau de escolaridade.  

As análises aqui desenvolvidas terão como aporte teórico os estudos sobre letramento e 
pretende analisar os espaços e os portadores de textos/gêneros que circulam nas esferas 
domésticas e escolares de letramento. 

As ferramentas metodológicas utilizadas para a coleta de dados foram: entrevistas 
respondidas pelos alunos sobre materiais e hábitos de leitura existentes em suas residências, 
desenho da planta baixa da casa de cada criança identificando os materiais de leitura presentes 
em cada cômodo e tabela organizada pela professora da turma, a partir das propostas do 
PNAIC2, com os diferentes gêneros textuais utilizados em aula.  

A pesquisa procurou discutir as práticas domésticas e escolares de leitura, investigando como 
a família e a escola, enquanto agências de letramento contribuem para a produção/subjetivação do 
sujeito alfabetizado/letrado. 

 
O que tenho para ler na minha casa? 

 
Segundo Kleiman (1995) as esferas em que o letramento se apresenta em nossa 

sociedade são variadas, ganhando destaque no contexto brasileiro a do lazer, da religião, do 
trabalho, da participação cidadã, a doméstica e a escolar. Com o objetivo de conhecer um 
pouco mais os espaços onde os alunos moram e os materiais de leitura presentes nesses locais, 
bem como a sua interação com os mesmos, solicitei às crianças da turma que desenhassem 
sua casa (planta baixa), destacando, na atividade, a presença de materiais escritos. Cada aluno 
deveria desenhar a sua casa e listar os materiais de leitura presentes em cada cômodo e, 
desses, quais os que ele utilizava. 

De posse dos croquis, passei a conversar/entrevistar as crianças sobre seus hábitos de 
leitura e a de seus familiares. Analisando ambos os dados pude obter alguns informações 
significativas com relação à esfera doméstica de letramento. 

                                                           
1 Doutorado em Educação; UFGD; Dourados, Mato Grosso do Sul. E-mail: thaisesilva@ufgd.edu.br 
2 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 
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Quanto aos hábitos de leituras presentes em suas residências a grande maioria das 
crianças relata presenciar poucos momentos de leitura. Poucos são os adultos que contam 
histórias para as crianças e a prática de leitura cotidiana, quando existente, se restringe a 
leitura da Bíblia ou outros livros religiosos. 

A diversidade de materiais de leitura e escrita presentes nas residências também é 
bastante restrita. Analisando todas as respostas dadas pelos vinte e cinco alunos foram 
identificados os seguintes materiais: livros religiosos, gibis, livros de literatura infantil, livros 
didáticos, materiais escolares de escrita (cadernos, folhas xerografadas...), livros de receitas, 
bloco de notas, receitas de remédio, embalagens de produtos, convite de aniversário, rótulos e 
adesivos de geladeira com propaganda de produtos e de serviços. 

Segundo Geraldi (1984), a leitura é efetivada com base em quatro funções: a leitura 
como busca de informações; a leitura como estudo do texto; a leitura do texto como pretexto 
(quando se lê algo para produzir um novo texto); e a leitura como fruição do texto (ler por 
prazer, distração). As duas primeiras categorias são as mais utilizadas no ambiente doméstico, 
marcando com isso hibridização existente entre os gêneros domésticos com os religiosos e os 
escolares. 

De maneira geral, pode-se concluir que os alunos demonstram compreender a leitura no 
espaço doméstico de uma forma muito restrita, pois atividades que envolvam a leitura como 
um ato de distração ou até mesmo de prazer, como trata Silveira (1998) ao discutir o discurso 
renovador da leitura, salientando a importância de formar o aluno que vê com prazer o ato de 
ler e que o transfere para outros espaços sociais fazendo uso de suas capacidades, são pouco 
presentes. “Ler em casa” para estas crianças tem um forte cunho formativo que em pouco 
favorece a constituição do leitor plural que o “letramento” pretendem formar. 

 
O que tenho para ler na minha sala de aula? 

 
Ao analisar a forma como a leitura era tratada no ambiente doméstico surgiu a dúvida 

de como os alunos desta classe viam a leitura no contexto escolar. Para isso analisei a Tabela 
de atividades e materiais utilizados em sala de aula, elaborada pelo PNAIC, onde o professor 
registra quais os materiais de leitura e escrita utiliza diariamente em sua sala de aula. 

Observando a tabela preenchida pela docente no mês da aula em que fiz as entrevistas 
com os estudantes (outubro) obtive os seguintes dados referentes aos materiais utilizados e 
sua frequência de uso: a prática de leitura de livros de literatura infantil, a utilização de jogos 
de alfabetização e de livros didáticos são práticas diárias; também aparecem como recursos 
muito utilizados os materiais de organização no tempo e no espaço (calendários, relógios, 
agendas, quadro de horários), fichas /cartelas de palavras, figuras e sílabas; com menor 
utilização aparecem fotografias, jornais, revistas, filmes, pinturas, desenhos, esculturas, 
materiais que circulam nas ruas (panfletos, cartazes, informativos, embalagens...). 

Percebe-se que a esfera escolar passa a incorporar em suas práticas elementos de outras 
esferas, com o intuito de formar o aluno capaz de apropriar-se dos usos sociais da leitura e da 
escrita no seu cotidiano. Ao que parece a escola passa a ser a guardiã do letramento em suas 
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múltiplas esferas, apresentando aos estudantes as várias funções que o domínio do sistema de 
escrita alfabético pode promover em nossa sociedade. 

Este fenômeno que apresenta-se nesta investigação com relação ao letramento, já foi 
discutido por Cook Gumperz (1991) no que se refere à alfabetização. A autora chama a 
atenção para o fato de a alfabetização, até o século XVIII, ser múltipla e ocorrer em diversos 
espaços. No século XIX, o Estado assume e unifica a alfabetização, escolarizando-a, assim se 
estabelecem os mitos sobre a produtividade da alfabetização, enquanto no século XXI se 
estabelecem os mitos sobre a produtividade dos múltiplos alfabetismos/letramentos e 
voltamos os olhares para os usos sociais da linguagem.  

Trindade (2005, p. 125) chama a atenção para tal invenção, ao discutir a máxima 
“alfabetizar letrando”, observando que: 

 
[...] ao “alfabetizar letrando” seguindo o letramento social, produto das 
diversas pedagogias culturais, estamos escolarizando práticas sociais da 
oralidade, leitura e escrita, como as múltiplas alfabetizações do século XVI à 
XIX foram transformadas em uma única, escolarizada. Dessa forma, estamos 
conformando o letramento social, ao final do século XX e início do século 
XXI, renomeando alfabetizações em alfabetismos e/ou letramentos, ao criar 
situações que levem os/as alunos/as a fazer usos de diferentes gêneros 
textuais e práticas discursivas na escola e fora dela. 

 
Ao se escolarizar o letramento, corre-se o risco de impor padrões e generalizações, 

eliminando-se a pluralidade de possibilidades que se estabelecem em cada espaço social em 
que essa prática se apresenta. Trindade (2005) discute os efeitos da alfabetização do 
letramento, pois, ao fazê-lo – “escolarizar letrando” – perde-se o contexto social de sua 
produção, transformando práticas sociais de letramento em práticas escolares, visibilizadas 
pelos eventos de leitura, escrita e oralidade escolares, planejados em rotinas e descrições 
diárias de atividades de leitura, escrita e oralidade. 

 
Considerações finais 

 
A partir das análises realizadas podes-se concluir que a escola acaba sendo a esfera que 

apresenta uma maior variedade de materiais e funções do que é e para que serve ler e 
escrever; pois, nos ambientes domésticos as práticas de letramento e materiais de leitura e 
escrita são poucos e a leitura fica restrita a funções mais imediatas de solução de problemas 
do cotidiano. Nestes casos, a esfera escolar passa a ser influenciada por outras esferas, 
tornando-se a guardiã das práticas de letramento sociais. Ao que parece a escola, com a 
preocupação em formar sujeitos alfabetizados e letrados, está assumindo para si a 
responsabilidade de apresentar aos alunos da periferia as várias funções da escrita, porém não 
se pode esquecer que as práticas de letramento que ocorrem dentro do espaço escolar são 
apenas modelos pedagogizados das várias funções que a leitura e a escrita desempenham no 
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cotidiano, sempre sendo influenciadas pela forma como a esfera escolar trabalha com estas 
aprendizagens e com sua forma de ensinar e de aprender. 
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PROFESSOR-PERFORMER: DIDÁTICA MENOR PARA O LETRAMENTO 
PERFORMATIVO 

Thaise Luciane Nardim1 
 
Ensinar, sim, como um cão que cava seu buraco, mas ainda além. Comecemos 

refletindo sobre ensinar como quem cata do chão pregos enferrujados: o corpo faz ventar a 
sala de aula com a ação de catar pregos caídos, pregos abandonados deitados, de lado, como 
estejam, mas nunca de ponta, para que se garanta sua inutilidade e, com isso, também do ser 
garanta-se a soberania sobre o ter (BARROS, 2011, 410). Catando pregos enferrujados, 
exploramos uma didática de estado e atenção, cuja tekhné tende a zero, dando espaço às 
microtécnicas que constituem as percepções dos que atentam e garantindo que por sobre as 
formas recorrentemente exploradas nas academias sobressaiam encontros. 

Está descrita em Jan Masschelein (2013) – ainda que não com esse nome - a figura do 
professor-catador-de-pregos-enferrujados: um alguém que trabalha em um mundo não-
produtivo (a escola), fora do tempo e da lógica da produtividade e que, com e por isso, seus 
alunos podem ali desprender-se das amargas amarras da relevância econômica e futurística da 
aprendizagem. Ao invés de pedir-lhes que “sejam alguém!”, o professor-catador-de-pregos-
enferrujados recita para seus companheiros o elogio à “ninguentude desintencionada”, à 
existência desapegada do projeto e, com isso, focada no momento presente. E atenção ao 
momento presente, não por coincidência, é justamente o que esse autor sugere como a 
microtécnica própria ao pesquisador crítico da educação. Ao professor crítico, portanto, seria 
necessário fazer-se presente, para criar nos alunos as condições de “presentação”: 

 
A pesquisa educacional crítica não trata de tornar consciente ou ser 
consciente, mas sim de atenção e estar atento. Estar atento é abrir-se para o 
mundo. Atenção é precisamente estar presente no presente, estar ali de tal 
forma que o presente seja capaz de se apresentar a mim (que ele se torne 
visível, que possa vir a mim e eu passe a ver) e que eu seja exposto a ele de 
tal forma que eu possa ser transformado ou “atravessado” ou contaminado, 
que meu olhar seja libertado (pelo “comando” daquele presente). Pois tal 
atenção torna a experiência possível [...] Poderíamos dizer que o estado 
mental de alguém que tem um objeto/objetivo, uma orientação, é o estado 
mental de um sujeito (de conhecimento). Estar atento não é ser cativado por 
uma intenção, ou projeto, ou visão, ou perspectiva, ou imaginação (que 
sempre nos dão um objeto e capturam o presente numa re-presentação). A 
atenção não me oferece uma visão ou perspectiva, ela abre para aquilo que 
se apresenta como evidência. A atenção é a falta de intenção. 
(MASSCHELEIN, 2008, 42) 

                                                           
1 Doutoranda em Artes da Cena; Universidade Estadual de Campinas; Campinas; São Paulo. E-mail: 
thaise@uft.edu.br. 
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É por essa qualidade de presença e pela função de instaurar condições de “presentação” 
que gostaríamos de começar a sugerir, para além do professor-que-cava-seu-buraco-como-
um-cão e do professor-catador-de-pregos, a figura do professor-performer, que acumula sobre 
si essas duas figuras como máscaras, junto a algumas outras. Antes de apresentá-lo, porém, 
vamos pensar com Allan Kaprow uma figura vizinha, aparentada, mas que reside fora do 
espaço escolar – uma espécie de educador-da-cultura que o artista e pensador americano 
chamou de an-artista. 

An-arte é, para Kaprow (1996), uma espécie de arte que rejeita em absoluto esse rótulo. 
Ela difere da arte-arte (aquilo que conhecemos cotidianamente como arte ou arte 
“tradicional”), da não-arte (objetos ou ações que a priori não são artísticos, mas que 
informam sua existência ao mundo da arte e tornam-se assim parte dele – como é o caso dos 
readymades duchampianos) e da antiarte (produção como a dadaísta, isto é, de objetos e ações 
que opõem-se à ideia de arte, sem jamais deixar de estar dentro de seu universo, e que aí 
permanecem propositalmente, buscando gerar desconforto e reflexão). A an-arte é um tipo de 
arte tão próxima da vida que acaba por embaralhar-se com ela e fazer desaparecer suas 
semelhanças com a arte, uma utópica coincidência de opostos. 

A proposição da an-arte é um exercício conceitual de crítica ao sistema de arte 
estabelecido. Logo, segundo Kaprow, sua prática seria revolucionária e comprometida com a 
autonomia e a libertação. Mas, para que se instaure um tempo que possibilite a an-arte, o 
artista sugere que será necessário que aqueles interessados em fazê-la atuem como 
educadores, emulando a realidade cotidiana, transmutando-a em cópia artificial para que seja 
jogada pela sociedade, possibilitando que o valor do jogo e da brincadeira se reestabeleçam 
nesta sociedade em que, segundo o autor, brincar é uma palavra suja. 

 
Podemos aprender melhor a jogar/brincar mediante exemplos, e an-artistas 
podem proporcionar isso. Em seu novo trabalho como educadores, eles 
precisam simplesmente jogar/brincar, como fizeram uma vez sob a bandeira 
da arte, mas em meio àqueles que não se importam com isso. Gradualmente, 
o pedigree “arte” se retrairá até tornar-se irrelevante. (KAPROW, 1996, 98) 

 
Se o professor-catador-de-pregos faz ventar a sala de aula com sua ação de recolher pelo 

chão os pregos enferrujados, na medida em que, como artista e educador crítico, se apropria 
da tarefa de instaurar instabilidades na base de ambos os sistemas como encontram-se 
estabelecidos, o professor-performer aproxima-se do an-artista ao levar para a escola também 
o caráter de jogo/brincadeira. Assim como na contemporânea arte da performance, esse 
professor perpassa diferentes qualidades de presença e estados de atenção. Diferente do 
professor-catador, entretanto, ele não se entrega às inutilidades pela mão da ventania. Ele tem 
um mapa, em que estão desenhadas pequenas regras de jogos/brincadeiras e que ele lança mão 
como cartas-nas-mangas que colocam todos – os professores e seus alunos - em um estado de 
atenção contextual. Com isso, não estamos mais no plano do puro exercício de atenção, mas 
trazemos para nosso exercício a possibilidade do currículo. 
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Gallo (2002), buscando também elaborar ideias sobre escolas fora do tempo da 
produtividade e próximas da atenção, propõe-nos que buscássemos uma educação menor. Em 
diálogo com as ideias de Deleuze e Guatarri expostas em obra sobre a literatura de Kafka, 
aquele pensador elencou três características dessa pedagogia, em relação ao que os dois 
filósofos franceses apresentaram como qualidades de uma literatura menor: a 
desterritorialização (da língua/do escolar); a ramificação política; o valor coletivo. Em 
consonância com essa proposição, pensamos aquilo que performa em sala o professor-
performer como uma didática menor, isto é, como uma tática para uma pedagogia menor. 

O valor coletivo está na natureza da própria figura professor-performer, dado que seu 
fazer difere da plena atenção justamente pelo jogo-em-relação. Além disso, o professor-
performer desterritorializa as didáticas porque, como ser atento, permanece atento também 
sobre a natureza “interdeterminada” de forma e conteúdo de suas práticas. Com isso, 
compreende que não se pode ensinar algo, mas apenas ensinar – ainda que se tenha como 
objetivo refletir sobre determinada matéria. Para esse professor, ensinar é intransitivo, assim 
como fazer arte. Ele desenha seu mapa com rascunhos de regras para jogos/brincadeiras que 
auxiliam o grupo a conjuntamente se aproximar de outros elementos da vida, aos quais 
geralmente chamamos, na escola, “matérias”. Ele sabe que cada “matéria” pede a invenção de 
sua própria didática, pois 

 
É importante o como a história é escrita, é importante como se fala para uma 
criança, é importante o que parece uma sala de aula, é importante o como 
alguém conta uma história. Ter isto correcto significa criar uma forma cujo 
conteúdo está adequado a um propósito. [...] A forma e o conteúdo 
interessam e em tais casos são inseparáveis. (EISNER, 2008, 11) 

 
Sabendo disso, o professor-performer também sabe que a educação jamais deixa de ser 

política. Entre ele e o professor-não-performer pulsa então a diferença da consciência dessa 
“politicidade” e de seu uso plástico. Sua atenção e seus jogos incorporam assim uma 
qualidade de risco, já que se questionam recorrentemente sobre os limites e as regras, 
especialmente aqueles que conformam as didáticas tradicionais e, assim, ressoam na formação 
dos indivíduos. Jogando com “a destruição de padrões entranhados, desestabilizando 
relações de poder e abrindo um espaço para uma genuína pedagogia 
revolucionária.” (PINEAU, 2010, 101), o professor-performer é o saci-pererê, é o 
malandro, é o trickster da sala de aula – um trickster engajado em promover participação, 
colaboração e dialogismo.  
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TRAJETÓRIAS DE LETRAMENTO DIGITAL DE PROFESSORES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA: DA FORMAÇÃO INICIAL À AÇÃO DOCENTE 

Thiago Alonso Hinkel1 
Rosana Mara Koerner2 

 
Introdução 

 
Com base na pesquisa sobre o uso das TIC3 nas escolas brasileiras realizada pelo Centro 

de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação4 (2012), pode-se afirmar 
que a presença de computadores portáteis nas escolas públicas está crescendo, que o seu uso, 
juntamente com a internet, está aumentando dentro da sala de aula e que o professor está 
aderindo à tendência da mobilidade – apesar da formação inicial não integrar as novas 
tecnologias e da utilização das TIC pelos professores ainda ser instrumental. 

Este artigo propõe-se a identificar aproximações entre os dados desta pesquisa, de 
âmbito nacional, com dados coletados localmente com o objetivo de reconhecer como 
estudantes de Letras estão se constituindo professores de Língua Portuguesa e como egressos 
desse curso reconhecem as contribuições da formação inicial para a sua prática pedagógica no 
que se refere ao letramento digital. 

 
Fundamentação teórica 

 
O termo Letramento foi usado pela primeira vez na literatura científica brasileira em 

1986 por Mary Kato e, desde então, sua utilização cresceu tanto em número: Tfouni, Kleiman, 
Soares (SOARES, 2010), quanto em forma: letramento digital (COSCARELLI, 2011), 
letramentos múltiplos (ROJO, 2009) e multiletramento(s) (ROJO 2012, 2013), entre outros. 
Este artigo trabalha com o letramento digital, definido por Buzato como “o conjunto de 
conhecimentos que permite às pessoas participarem das práticas letradas mediadas por 
computadores e outros dispositivos eletrônicos no mundo contemporâneo” (BUZATO, 2003, 
p. 24). Para este fim, foi utilizada a abordagem qualitativa, que se pode dizer que 
“compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e 
decodificar os componentes de um sistema complexo de significados por intermédio de 
atitudes como argumentação, testemunhos e/ou depoimentos e dados empíricos” 
(GONÇALVES et al, 2011, p. 38). 

 
 

                                                           
1 Mestrado em Educação; Univille; Joinville, SC. E-mail: thiagohinmob@gmail.com 
2 Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas; professora do Mestrado em 
Educação da Univille; Joinville,SC. E-mail: rosanamarakoerner@hotmail.com 
3 Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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Metodologia 
 
A pesquisa aconteceu com alunos do curso de Letras do primeiro e último anos 

(licenciatura simples em Língua Portuguesa e dupla Língua Portuguesa/Inglês) de uma 
universidade de uma cidade ao norte de Santa Catarina – 45 pessoas – e também com egressos 
deste. Um questionário foi aplicado aos participantes; as respostas definiram quais sujeitos 
seriam entrevistados (quatro do primeiro ano, e quatro do último ano). Foram levadas em 
consideração as respostas consideradas significantes no que diz respeito ao letramento digital 
(critério de inclusão). Para a seleção dos egressos foi utilizada a técnica denominada snowball 
(bola de neve):  

 
Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística utilizada em 
pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos 
participantes que por sua vez indicam novos participantes e assim 
sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (o “ponto de 
saturação”). O “ponto de saturação” é atingido quando os novos 
entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas 
anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa. (WHA 
apud BALDIN; MUNHOZ, 2011, p. 50) 

 
Tanto os alunos selecionados quanto os egressos participaram de uma entrevista 

semiestruturada que, de acordo com Triviños (1987, p.146), “valoriza a presença do 
investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a 
liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”. 

 
Possíveis relações entre os dados 

 
Nossa análise está dividida em duas partes. Na primeira, foram comparados alguns 

dados da pesquisa sobre o uso das TIC5 nas escolas brasileiras – realizada anualmente desde 
2010 com professores de português e matemática, alunos (5º ano do Ensino Fundamental I, 9º 
ano do Ensino Fundamental II e 2º ano do Ensino Médio), diretores e coordenadores 
pedagógicos em escolas públicas de áreas urbanas em todas as regiões do Brasil – com o 
questionário aplicado aos alunos de Letras. A segunda se propôs a encontrar trechos nas falas 
dos entrevistados que fossem ao encontro dos dados da pesquisa do Cetic. Em ambos os casos 
levou-se em consideração um movimento de uma instância macro para uma micro. 

Quando questionados sobre como aprenderam a utilizar computadores, professores 
brasileiros e os alunos no nosso levantamento responderam, respectivamente, que foi com/por 
meio de: um curso específico 52% e 23%; sozinho 48% e 22%; com outras pessoas (amigos, 
parentes, etc.) 29% e 41% e na escola 7% e 12% (a pesquisa do Cetic permitia mais do que 

                                                           
5 Tecnologias da Informação e Comunicação 
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uma resposta). Chama atenção o fato de os professores destacarem cursos específicos e 
autodidaxia enquanto alunos destacaram outras pessoas. Uma possibilidade de resposta estaria 
na questão geracional; muitos professores não tiveram contato com computadores na infância 
ao passo que nossos entrevistados, conforme questionário, revelaram ter tido contato com as 
máquinas desde muito cedo. Setzer (1994) defende que quando uma tecnologia se torna 
corriqueira, ela não precisa ser ensinada em espaços formais de ensino, pois está inserida no 
dia-a-dia das pessoas. 

De acordo com a pesquisa do Cetic, 44% dos professores de escolas públicas e 53% dos 
professores do setor privado cursaram alguma disciplina voltada ao uso do computador e da 
Internet durante a formação inicial. Já os nossos entrevistados não têm oficialmente uma 
disciplina semelhante na sua grade curricular. No entanto, os dados mostram que existe um 
aprendizado indireto em atividades propostas durante as aulas assim como a exigência da 
utilização das TIC: “Bom, eu percebi que na faculdade, eu até dou graças a Deus de ter 
comprado um notebook antes de começar porque a utilização é muito grande, assim, os 
professores toda vez postam documentos, aulas no disco virtual, qualquer coisa assim que vá 
acrescentar ao conteúdo eles colocam [...] e todos eles têm, uns mais uns menos, né, todos 
eles utilizam esse meio.”6 Além disso, entrevistas sugeriram que o digital permeia algumas 
atividades de desenvolvimento de projetos e planos de aula. Essa realidade parece ir ao 
encontro daquilo que defende Coscarelli (2011), que o advento da informática exige uma 
atualização da escola e dos educadores e, consequentemente, uma reconfiguração de conceitos 
e práticas pedagógicas. 

A pesquisa do Cetic mostra que 25% dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, 
53% do 9º ano do Ensino Fundamental II e 60% do 2º ano do Ensino médio disseram acessar 
a internet através do celular. Um dos egressos, quando perguntado sobre a utilização das TIC 
pelos seus alunos, afirmou: “É, pra eles não têm muito segredo né, é mais até do que foi pra 
gente. Eles ficam praticamente o dia inteiro, direto em Facebook, em redes sociais, acessando 
o computador, de produtivo acho que acessam pouca coisa”7. É fato que os alunos trazem o 
digital para dentro da sua realidade escolar. O desafio está em o que fazer com isso. A análise 
do discurso nos ajuda a enxergar, na fala desse professor, uma visão negativa sobre as redes 
sociais. Contudo, Cerutti-Rizatti (2009, p. 11) sugere que o universo global da escola pode se 
beneficiar de questões do universo local dos alunos ao tentar incorporar o que é relevante para 
eles na prática pedagógica. 

 
Considerações finais 

  
Com base no que pudemos observar neste estudo, surgem alguns questionamentos – que 

servem também como encaminhamentos para futuros estudos: como grande parte dos 
estudantes de letras declara saber usar computadores, é necessária uma formação técnica 

                                                           
6 Entrevsita 6 – último ano. 
7 Entrevista egresso 1 
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durante a graduação ou ela pode focar somente em usos pedagógicos e sociais das TIC? Não 
seria importante que o professor estivesse preparado técnica e pedagogicamente para acolher 
seus alunos e seus aparelhos portáteis com o objetivo de utilizar algo do seu interesse em 
favor da educação? 
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A INVISIBILIDADE E O EXÍLIO DO ROMANCE 

Thiago Martins Prado1 
 

nossa ânsia de poder deve ser o desaparecimento 
Hakim Bey 

 
Diversos romances ficam por ser escritos todos os dias e muitos são deixados à deriva 

como esboços que nunca chegarão a se completar como publicação viável. O sentido do exílio 
desses protoescritos comumente vem associado a uma experiência fracassada e a um passado 
abortado. Nesse sentido, não somente o enquadramento numa estabilidade aceitável para o 
ritmo de produção e de ganho de capital sufoca e retira as pretensões de um possível escritor, 
mas também a internalização de uma imagem de recepção estilizada pelo mercado ou 
institucionalizada pela credibilidade acadêmica pode interromper o desenvolvimento da 
escrita ou da sua finalização como livro. Os negociadores do mercado parecem divulgar os 
desejos do público ao estabelecer parâmetros de sucesso; os gestores da crítica parecem 
apontar para uma dimensão onde a qualidade estética impera ou onde as obras assimilam as 
urgências de um cenário social específico. Entretanto o que essas duas forças produzem é 
mais escassez ao represar forças não representativas de interesses já manifestos – 
predominantemente cooptados – e invisibilizar projetos de escritos. 

É preciso entender que boa parte desse sentimento de frustração deve-se ao fato do 
desiludido escritor não conseguir desprender-se da lógica das amarras econômicas no sistema 
de publicação ou das amarras acadêmicas, que se apropriam e manipulam conceitualmente o 
objeto da cultura em prol da edificação de uma elite intelectual – mantendo os valores de uma 
antiga ou integrando os de uma nova. Se se considerar tanto a marca do mercado como a da 
credibilidade advinda da crítica institucional, a elevação do fracasso de tal escritor deve-se ao 
alargamento de um sistema de segregação, exclusão, filtragem, que especula uma qualidade 
trocável no campo da representação sociocultural. Nesse sentido, a melancolia distante como 
fantasma advindo da nulidade do projeto de romance persegue esse escritor por causa da sua 
aliança com o discurso sobre a crise das representações.  

As falas sempre atuais a respeito da crise das representações, paradoxalmente pensando 
combater as estruturas de filtragem, forneceram possibilidades de renovar os próprios filtros 
dos valores estéticos. De forma concomitante, tais discursos viabilizaram novos 
entendimentos sobre o que deve ser desprezado no campo da arte, perdurando ainda com um 
movimento de invisibilização e de não pertinência dentro da lógica da permutação (ou da 
negociação) simbólica das representações. Não é à toa que, enquanto existe todo um contágio 
global por clamores a mais representações como artifício de solução dos nossos problemas 
socioculturais, Hakim Bey (2011, p.67) afirma que a representação tornou-se, nada mais nada 
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menos, que o esvaziamento da própria presença. E é nesse sentido que tal pensador anarquista 
cobra um outro movimento da arte: ao invés de ela reclamar o seu espaço na representação, a 
arte tem que ser uma mensagem de adeus para a história e para o mercado, em que o 
desaparecimento do artista sinaliza, por meio da máxima supressão institucional da arte, a 
realização da própria força artística. 

Conforme Hakim Bey, o maior trunfo da ação imediatista, inclusive na arte, está na 
invisibilidade e na capacidade de se metamorfosear para que se preserve oculta. A 
invisibilidade inverte a lógica da representação, pois despreza a simbologia dos canais de fala 
como reinvindicação de espaços para as práticas de participação social e estética. Para Bey, 
estando a tarefa artística limitada ao plano da representação, ela prende-se a alguns níveis de 
simulação comandada pelo capital. Primeiro, a arte pode sobreviver ligada a uma tradição que 
consolida os valores de uma elite econômica que comunga uma superioridade cultural 
propagada por meio da invenção de uma qualidade estética. Segundo, a arte pode deflagrar 
uma oposição ao mercado e à ordem estética estabelecida, mas sua transgressão traduz-se em 
exacerbação de valores consensuais pelo fato de ela falar dos canais de apreciação de arte, 
contra os canais, mas preservando o olhar pelos mesmos canais de criticidade – e o pior, nesse 
caso, é a ascensão do ato transgressor como obra de arte pela discussão contínua sobre esses 
canais como um gesto de se incorporar a eles pela estratégia de se publicizar como um 
produto novo e diferencial. Terceiro, a arte pode chamar para si a apelação de valores 
socioculturais desconsiderados pelo sistema estético tradicional, entretanto, nesse caso, ela 
oportuniza novos nichos de apreciação para o consumo estético, potencializando mercados 
através da fetichização da diferença integrada à necessidade do capital corporativo em 
expandir seus territórios. Por fim, presa ao discurso das estratégias das representações 
socioculturais, a arte atende às demandas do monopólio da interpretação mediado pelo capital.  

No sentido de Hakim Bey (2012, p.40), o próprio capital é a maior doença da 
representação, ou seja, o maior signo de ausência: a materialidade do capital não chega a 10% 
do existente, a representação do dinheiro só pode ser descrita por meio da especulação da 
dívida, daquilo que não se tem, daquilo que não se presentifica e ainda, por meio da sua 
mediação, daquilo que esvazia a possibilidade da presença de pessoas ou objetos. Como 
ramificação da necessidade de representação, a arte não se descola do capital e, ao fazer isso, 
inibe as características que poderiam presentificá-la, isto é, poderiam torná-la possível sem o 
contágio da representação – da mediação negociada pelo centralismo do signo do capital.  

Assim como a circulação de capital existe num reino de desapontamentos onde a 
produção da riqueza faz-se pela soma das misérias alheias e da miséria de tudo que não pode 
ser traduzido pela linguagem do capital (BEY, 2012, p.75), da mesma forma, dá-se com o 
artista cuja arte adota o prisma da necessidade de se transformar em objeto da representação: 
os que acumulam sucessos artísticos fazem-no por meio dos fracassos de muitos, e, por 
consequência, os chamados fracassos, além de alimentar e dar visibilidade aos talentos 
eleitos, preservam a atmosfera de miséria em massa e de eleição de poucos pela falsa 
percepção do mérito pessoal. 
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Se a arte define-se como uma particularidade hegemônica, ao invés de uma 
particularidade anti-hegemônica, isso se dá, principalmente, pela perda de sua capacidade de 
inventar uma reciprocidade entre os que a vivem (BEY, 2012, p.78). É por isso que, notando 
que os desejos anestesiaram-se e mortificaram-se por meio das representações, Hakim Bey irá 
sugerir um movimento para a arte que incite uma presença que não pode ser representada sem 
que desapareça, redefinindo o desejo não pelo estigma da escassez, mas pela riqueza das 
metamorfoses possíveis para não ser capturado pela mediação pasteurizadora do capital. 

Como forma de tentar ativar uma massa crítica para a singular concepção de arte de 
Hakim Bey, pode-se pensar no caso dos esboços de narrativas deixados à margem do 
processo de divulgação ou de publicação. O caso dos romances invisíveis pode transformar a 
negação do talento numa oportunidade de real presença de força artística. Primeiro, sua 
invisibilidade permite sua atual invulnerabilidade pelos sistemas de cooptação. Segundo, seu 
tom equivocado ou não encaixado em relação às exigências estéticas ainda compreende um 
artista não como uma pessoa especial, mas como uma existência possível a qualquer pessoa. 
Terceiro, como conjunto inacabado de projeto, o romance invisível é mais que aberto a 
leituras diferentes, é escancarado a escritas possíveis; a utilização de sua experiência 
potencializa um jogo polissêmico e poroso que detona quaisquer tentativas de uniformizar 
suas aberturas. Quarto, sua experiência mais residualmente intimista, paradoxalmente, dá-lhe 
mais possibilidades de trocas na criação de um diálogo coletivo não mediado por tantas 
medições de qualidades estéticas, mas com capacidade de presença que, infinitamente, pode 
ser rearrumada. Quinto, a presença invisível desses protorromances, sem se deixar balizar 
pelo discurso das representações, instiga uma imaginação tendente à alteridade, pois, se o 
olhar desse escritor não foi captado pela mediação estabelecida, então ele pode sugerir uma 
destruição dela, uma quebra dos mecanismos de eleição de sucesso estético em prol da 
manifestação de registros não definidos pelo mercado, pela história – inseridos entre as 
rachaduras e as fendas do desprezo, mas repletos de angulações não integradas, absorvidas ou 
submissas.    
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PALAHNIUK: CRÍTICAS À POLÍTICA ECONÔMICA E À ECONOMIA 
POLÍTICA CONTEMPORÂNEAS 

Thiago Martins Prado1 
 
A condenação do homem não se faz pelo seu livre-arbítrio, mas pela ausência de 

liberdade. No antepenúltimo capítulo de Condenada, ocorre a revelação da protagonista 
Madison de que Satã, muito ao contrário de fortalecer o ato de desobediência opositora e 
libertária da norma moral, reforça a lógica de condicionamentos entre os homens. Tal epifania 
é combinada à fala sobre a falsa liberdade que a sociedade contemporânea deixa-se iludir.  

Conforme Zygmunt Bauman (2001, p.30), a contemporaneidade estabeleceu um 
singular conceito de liberdade estando entregue à competência individual. Nessa perspectiva, 
é importante observar que as agendas utópicas de libertação política da modernidade foram 
substituídas pela presunção de liberdade de escolha, e as instituições sociais estimularam a 
apreensão individual sobre a diversidade do vestuário das identidades. Por mais que o 
indivíduo possa parecer o centro de sua liberdade, paradoxalmente, é impossível não pensar 
essa concepção atrelada ao mecanismo de ajustamento social – um disfarce em que liberdade 
e libertação tornaram-se antípodas. Mas por que foi interessante incitar um modo de pensar a 
liberdade num plano de contingência individual? Por que Madison tem que se deixar iludir 
por seu pseudomínio sobre a própria individualidade e apostar, com estultícia, na 
personificação do mal como atestado extremo da sua liberdade contra quaisquer modelos de 
moral? Uma parte da resposta é dada pelo sociólogo polonês: segundo Bauman (2001, p. 98), 
o incentivo à realização das fantasias pessoais e à remontagem contínua dos disfarces 
identitários, que compõe a base da liberdade individual contemporânea, sustenta-se na 
estratégia da diversificação do consumo. 

Considerando a radicalidade das concepções e das referências encontradas no romance 
Condenada, uma outra parte dessa resposta pode ser encontrada pela economia bancária 
depender de uma crescente economia de mercado multidirecional, variável e repleta de 
estímulos identitários (oposicionistas ou não) a fim de que a elevação contínua de mais 
consumidores – aqui entendida como espaço de liberdade individual – não cesse e interrompa 
a cachoeira de crédito necessário para realimentar a emissão de moeda e de títulos do tesouro. 
Nesse sistema de consumo, as pessoas precisam ser consideradas veículos para a produção de 
mais capital em que o desejo humano reduz-se ao sinônimo da sua demanda como comprador. 
Na visão de um polemista do sistema bancário estadunidense, Peter Joseph, o mecanismo do 
agigantamento do exército de consumidores é derivado da fundamental geração de débitos e 
juros que retroalimenta a criação de mais moeda para pagá-los e disfarça o crescimento da 
economia. Acontece que, sendo o Federal Reserve uma corporação internacional privada com 
fins lucrativos e com monopólio sobre a emissão do dólar desde 1913, tal emissão é feita 
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mediante empréstimo ao governo dos Estados Unidos por meio de promessas de pagamento 
chancelados pela troca em títulos do tesouro nacional e com juros embutidos. Antes de 
Joseph, William T. Still afirmou que, por meio desse processo, os políticos precisam subir os 
impostos de produtos e serviços e estimulá-los constantemente para pagar esses juros; só que, 
paradoxalmente, a aceleração desenfreada da produção e do consumo implica uma circulação 
monetária maior e mais emissão de moeda e mais juros – o que faz com que o governo capte 
tais recursos através do custo inflacionário pago pela população trabalhadora e consumidora. 
O problema é que isso se torna um círculo vicioso: quanto mais dinheiro em circulação menos 
ele vale, e quanto menos ele vale, mais há a necessidade dele – e, portanto, mais juros – para 
suprir as eventualidades do mercado.  

Uma das consequências desse processo de endividamento monetário do Estado e do 
cidadão que pode servir para explicar as posturas de Palaniuhk em seu romance Condenada é 
a aposta na diversificação das identidades para aquecer o mercado. Pode-se afirmar que a 
polêmica de esse escrito de Chuck Palahniuk satirizar diversas minorias deve-se ao fato de 
enquadrá-las tão somente à fala de Madison eivada de críticas ao cinismo da política 
econômica dos Estados Unidos e, principalmente, dos seus pais democratas. No capítulo XV, 
há uma declaração da mãe da protagonista: as mulheres de alguma teocracia radical estariam 
bem satisfeitas como massagistas nos bastidores de uma produção hollywoodiana e tornando-
se predadoras sexuais ao comprar unhas de acrílico, assim também como o ápice da 
democratização estaria no poder de compra das minorias desses próprios filmes. Na 
perspectiva de Madison, fica claro como a política de integração socioeconômica é baseada 
num padrão de sucesso que serve à imposição de um modelo de ganhos e de gastos de capital 
e como o discurso do neoliberalismo econômico empreende uma cultura da exploração como 
se fosse libertação. 

É nesse ponto que o entendimento sobre o poder simbólico do consumo de Palahniuk 
aproxima-se mais das ideias do historiador Russel Jacoby que das alegações realizadas pelo 
semiólogo Jesús Martín-Barbero. Para Barbero (2006, p.292), pelo fato de o consumo não 
somente ser uma reprodução de forças, mas também um espaço de produção de sentidos, é 
necessário que esse fenômeno social de gasto de capital não seja meramente compreendido 
pela posse dos objetos, já que os usos na cena do consumo geram formas sociais que 
manifestam demandas e estratégias advindas de uma série de dimensões culturais. 
Contrariamente, Jacoby (2001, p.72-73) afirma que a especialização dos segmentos culturais 
no consumo não estabelece identidades capazes de enfrentamento com as forças 
homogeneizadoras da sociedade industrial avançada. Embora, às vezes, possa ocorrer um 
detalhamento maior de um produto ou de um serviço para atender as características de um 
nicho cultural específico no mercado, o historiador Russel Jacoby não reconhece aí um espaço 
de luta para a afirmação de uma identidade, e sim um processo de fetichização da diferença 
que, ao agregar valor à mercadoria ou ao serviço, alinha-os aos padrões de atividades e de 
desejos já substancialmente propagados pelos modelos de ganho e de gasto de capital – a 
integração das diferenças pela cena do consumo permite fantasiá-las na norma. 
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Interessante notar como a crítica de Palahniuk às estratégias e às referências da política 
de identidade cultural estadunidense vai evoluindo ainda mais a partir do capítulo XXVII. 
Assumindo as influências do pensamento de Foucault (2006, p.74-76) a respeito da dinâmica 
do poder, os principais teóricos dos estudos culturais, tal como Stuart Hall e Jesús Martín-
Barbero, tenderam a declarar que os focos de disputas de representatividade socioculturais são 
particulares (não centrados em vontades universalizadas), pontuais (variáveis de acordo com 
as circunstâncias) e negociáveis (móveis dentro das articulações de poder); portanto, foi no 
campo da indefinição e da flexibilidade que os estudos culturais reconheceram sua 
possibilidade de encenar um terreno político para falar de identidades. Tal estratégia 
culturalista parece agigantar-se no capítulo XXVII de Condenada, quando Madison afirma 
que é a identidade fixa que serve de instrumento de tortura para as representações humanas no 
inferno, e mais ainda se torna preponderante no capítulo XXX, quando a protagonista utiliza o 
recurso da mobilidade identitária como oportunidade de enfrentamento do demônio Baal no 
inferno, que apenas pensa a lógica do poder pelo viés unilateral e preserva a estereotipia como 
comando. No capítulo XXXI, ao continuar com essa mesma tática política, Madison derrota 
lideranças históricas no inferno e ascende como nova líder, conquistando multidões; 
entretanto, como consequência, ela realiza uma política de integração tornando essas 
representações sociais bem-ajustadas e produtivas dentro de um projeto de geração de 
empregos que serve para ocupá-las eras a fio exclusivamente. Ainda nesse mesmo capítulo 
ocorre outra revelação para Madison: o seu teste de culpabilidade resulta-lhe em inocência, ou 
seja, não era para ela estar no inferno, e sim no céu. A partir disso, nota-se a sátira corrosiva 
de Palahniuk que tanto serviria para as tradicionais como para as novas lideranças políticas: 
aqueles que deveriam estar no céu são os que mais levam os outros ao inferno – Madison, no 
caso, é uma das que mais contribuíram com a lotação do inferno na função de telemarketing e 
a que mais conseguiu entorpecer as massas com o seu perfil de liderança. A visão de Chuck 
Palahniuk é de que isto que se chama de novas lideranças a partir das políticas 
multiculturalistas preserva a lógica exploratória do capital financeiro internacional, pois 
atende à demanda de mais posicionamento de postos de trabalho e de mais consumidores para 
manter o aquecimento do mercado e, dessa forma, a economia real (baseada em produção e 
serviços) poder sustentar o parasitismo da economia virtual (baseada em empréstimos e 
cobranças).  
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